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A KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága

A Kommunisták Magyarországi Pártja szolnoki sejtjeinek szervezeti fejlődése és tevékenysége
a világgazdasági válság időszakában, 1929-1933.

Szolnok város munkásmozgalmában, annak irányításában 1925-től, a Magyar-
országi Szocialista Munkáspárt megalakulásától kezdve a Kommunisták Magyar-
országi Pártja játszott vezető szerepet. A kommunista párt helyzete, eredményei,
nehézségei mindenkor befolyásolták a vidéki szervezetek munkáját. Pozitív, illetve
negatív hatásuk a vidéki szervezetek erősödésén, avagy munkájuk gyengeségein
jól tapintható. Ugyanakkor azonban a sajátos körülményekhez alkalmazkodó szer-
vezetek, így a vidéki szervezetek, egyedi sajátosságokkal rendelkező munkája
tette színesebbé, sokrétűbbé a párt tevékenységét.1 Mindez bátorítást ad a címben
rögzített téma megrajzolásához. Tudjuk, hogy Szolnok város munkásmozgalmának
felvázolásában ez csak az első lépés. A fasiszta rendszerrel szembenálló munkás-
megmozdulások a témában rögzítettnél szélesebbek. Ezért témaválasztásunkat
szeretnénk indokolni azzal, hogy Szolnok munkásmozgalmával foglalkozó tanul-
mányunkban a vezetőerő tevékenységének legsikeresebb, bár egyben legtöbb vér-
veszteséggel járó szakaszáról írni elsőrendű kötelesség, valamint abban a spe-
ciális helyzetben vagyunk, hogy a város munkásmozgalmának története viszonylag
elégségesen csak a kommunista mozgalom vonatkozásában kutatott. Témaválasz-
tásunkban továbbá bátorít az a tény, hogy helytörténetírásunkban erről az idő-
szakról eddig csak összegező tanulmány jelent meg," s részletes, elemző nem.

Miután a Magyarországi Szociáldemokrata Párt baloldali pártellenzéke erős
szolnoki csoportjának, s a Magyarországi Szocialista Munkáspárt abból meg-
alakult helyi szervezetének tevékenysége bár szerves előzménye a KMP-sejtek
munkájának - ti. a KMP helyi szerveinek vezetői a Magyarországi Szocialista
Munkáspártban végzett tevékenységük idején váltak kommunistává, ha egy-két
kivétellel párttagokká nem is - külön tanulmányt kívánna, amelyet témánk vizs-
gálatakor nem tehetünk meg, így „in medias res" kezdjük a KMP szolnoki párt-
szervező munkájának megindításával.

1927. februárjában Mózes Viktor, aki a Magyarországi Szocialista Munkás-
pártban a Kommunisták Magyarországi Pártját képviselte, felkereste Tisza Antalt3

szolnoki lakásán. A megbeszélésen rajtuk kívül még Rágó Antal'1 vett részt. Tisza
Antal Mózes Viktor javaslatára vállalkozott arra, hogy Szolnokon elkezdi a kom-
munista sejtek megszervezését, a leventék között pedig KIMSZ-sejteket hoz létre.
Mózes Viktor a megbeszélésen átadta Tisza Antalnak Marx gazdasági tanainak
népszerű kiadását, Sztálinnak a leninizmusról írott művét és A Kommunista Inter-
nacionálé alapkövei, irányelvek és tézisek a kommunista pártmunkáról című köny-
vet, melyhez a bevezetést és a jegyzeteket Kun Béla írta, valamint az Új Március
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egy példányát. Egyúttal azt javasolta, hogy a KMP-sejtek szervezését csak ezek-
nek a műveknek az áttanulmányozása után kezdjék meg.a

A sejtek szervezése alighogy megkezdődött, 1927. március 10-én a KMP és
az MSZMP elleni kormányterror kapcsán Tisza Antalt, Rágó Antalt és az MSZMP
Fiatalmunkás Alosztályával kapcsolatban álló Gál Gyulát letartóztatták. A letar-
tóztatással és a bíróság által Tisza Antalra kiszabott másfél évi börtönbüntetéssel
a KMP szolnoki szervezetének megalakulását egyidőre sikerült elodázni.0

Nemcsak azért említettük röviden Tisza elítélését a Magyarországi Szocia-
lista Munkáspártban végzett munkája miatt, mert a szolnoki KMP-sejtek meg-
szervezésének első kísérletére itt találtunk adatokat, hanem azért is, mert a szol-
noki kommunista szervezet létrehozása és legnagyobb harci sikerei elválaszthatat-
lanul összekapcsolódnak Tisza Antal nevével és tevékenységével. Semmiféle okunk
nincs abban kételkedni, hogy a KMP első szolnoki sejtjét Tisza Antal szervezte
meg a börtönből 1928. májusában történt kiszabadulása után. Tagjai a sejtvezető
Tiszán kívül Tóth Ferenc, Fodor János és Dikó Balázs voltak.' Hogy ez a sejt
mikor jött létre, pontosan nem tudjuk, mindenesetre 1929-ben már működött.
1929. novemberében két alkalommal terjesztett röpcédulákat Szolnok területén.8

Ma még teljesen nem tisztázott, de jelentős szerepe volt Tiszának a mezőtúri
KMP-sejtek létrehozásában is.fl 1929. novemberére a Tisza vezette szolnoki KMP-
sejt szervezőmunkája a KMP Szolnoki Kerületi Bizottságának és nem kis részben
a KMP Mezőtúri Kerületi Bizottságának létrejöttét eredményezte.10

A KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága Tiszát jelölte küldöttnek a KMP II.
kongresszusára, ahová ő 1930. februárjában illegálisan el is utazott. A kongresz-
szus munkájában igen aktívan vett részt, szinte nem volt olyan napirendi pont,
amelyhez ne szólt volna hozzá.11 A kongresszusról történt hazaérkezése, 1930.
április 9-e után fokozott erővel Látott munkához és munkája, valamint a KMP
Szolnoki Kerületi Bizottságának sikeres tevékenysége nyomán a szolnoki kerület,
amelyhez eddig a mezőtúri is tartozott, annyira megnagyobbodott, hogy a sejtek
jobb irányításának biztosítására átalakult területi bizottsággá. A KMP Szolnoki
Területi Bizottságának felépítése a következő volt:12

Központi Bizottság

(Tisza Antal szolnoki, Polányi Máté endrődi KB-tagok és Maki József, Mezőtúr)

Szolnok
Kerületi Bizottság

Mezőtúr
Kerületi Bizottság

Endrőd
Kerületi Bizottsás

Tisza Antall
Fodor József
Tóth Ferenc
Dikó Balázs
Rigó József

Maki József
Magda Árpád
Csuka Lajos
Takács Sándor
Csipes Ferenc
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Tehát a Szolnoki Kerületi Bizottság a Tisza Antal szervezte első szolnoki
illegális kommunista sejtből alakult akképpen, hogy azt kibővítették Rigó Józseffel.
A kerületi bizottság tagjai irányították a sejtek akcióit, összefogták azokat a sejt-
összekötők révén és kiterjesztették a sejtszervezést vidékre is. 1930. júniusáig
a KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága Törökszcntmiklóson, Zagyvarékason, Rákóczi-
falván, Tószegen és Jászfényszarun kezdte meg a sejtek kiépítését. Erőteljes
szervező munkát folytatott Szolnokon annak érdekében, hogy az esetleges lebuká-
sok esetén a kerületi bizottság mielőbb újjászerveződjék.

A KMP Központi Bizottságának jóváhagyásával 1930 nyarán az Alföldön
nagyméretű aratósztrájkokat készítettek elő. A munkában a Szolnoki Területi Bi-
zottság is bekapcsolódott, azonban a Mezőtúri Kerületi Bizottság lebukása után,
1930. június 18-án a mezőtúri csendőrség a Szolnoki Kerületi Bizottság vala-
mennyi tagját és több sejttagot letartóztatott.1'

A KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága azonban már júliusban újjászervező-
dött és 1930 augusztusától kezdve rendszeresen szervezett és hajtott végre röp-
cédulaszórási akciókat. A kerületi bizottság tagjai Schwimmer Ferenc, Barta
István, Csiznyán Kálmán, Csapó János és Keskeny János voltak. Ez a kerületi
bizottság Keskeny János kivételével 1930. október 29-én bukott le. Lebukásában
azonban a legnagyobb szerepet árulás játszotta.1'

Ezt a lebukást követően is hamarosan újjászerveződött a Szolnoki Kerületi
Bizottság. A bizottság tagjai: Sebestyén János, Zsemlye Ferenc, Keskeny János,
Gura Irén és ekkor már a rendőrség beépített embere: Huszár Zaka Mátyás
voltak. Ez a bizottság is többször szervezett röpcédulaszórást és kiterjesztette
a befolyását Szolnok környékére is.1' Néhány hétig munkáját a gyűjtőfogházból
ideiglenesen 1931. január 17-én szabadlábra helyezett Tisza Antal is segíthette.
Tisza rögtön szabadulása után bekapcsolódott a KMP KB újjászervezett falusi
osztályának munkájába is, de árulás folytán már február 22-én Tiszát Buda-
pesten,"' a Szolnoki Kerületi Bizottságot, mely után már első röpcédulaszórási
akciója óta nyomozott a rendőrség, egy nappal később, szintén árulás következ-
tében tartóztatták le.*'

Ezzel a letartóztatással néhány hónapra megbénult a Szolnoki Kerületi
Bizottság munkája. A szétrombolt sejtek újjászervezésére, illetve újak szervezé-
sére csak fél év múkán került sor, Tisza Antalnak a vizsgálati fogságból való
kiszabadulásával. 1932 elejére azonban már újra funkcionált a szolnoki kerület.1"
Megszigorították a konspirációs szabályokat, nyílt akciókat nem kezdeményeztek,
majd 1932 második felében kiterjesztették a szervezkedést vidékre is. A munkát
megnehezítette, hogy a fasiszta rendőrség provokátorokat épített be a mozga-
lomba. Ennek következtében a törökszentmiklósi sejtek létezéséről a rendőrség
kezdettől fogva tudott, és már 1932 szeptemberében felgöngyölítette azokat,i!l

majd 1933. január 27-én a Szolnoki Kerületi Bizottság tagjait is letartóztatták.2"
Ezzel a letartóztatással a KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága formálisan meg is
szűnt funkcionálni.

Az 1933-as letartóztatások után a KMP Központi Bizottsága a falusi osztályt
nem szervezte újjá, hanem a földmunkás szakszervezet (Magyarországi Földmun-
kások Országos Szövetsége) kommunista frakcióit erősítette.21 Az új szervezeti
meggondolások a szolnoki kommunisták helyzetén sajnos semmit sem javítottak,
ugyanis a megye alispánja még 1929. január 15-én bevonta a Magyarországi
Földmunkások Országos Szövetsége szolnoki helyi csoportjának működési enge-
délyét és később sem engedélyezte a szakszervezet működését.22 Itt kívánjuk meg-
jegyezni, hogy 1921-től, a helyi csoportnak a Tanácsköztársaság megdöntését kö-
vető újjáalakításától kezdve, 1926. június 26-ig a csoport elnöke Tisza Antall volt,
június 26-tól az 1929. január 15-i betiltásig pedig Tóth Ferenc.
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Ahogyan a Kommunisták Magyarországi Pártját az jellemezte, hogy mint
a munkásosztály pártja egyben a társadalom minden rétegének leghaladóbb erőit
is tömörítette, ugyanúgy nagy általánosságban ez jellemezte az egyes szervezeti
egységeket is - gondolunk itt a tárgyalt időszak kerületi bizottságaira. így szár-
mazás és foglalkozás szerint a KMP Szolnoki Kerülted Bizottságához tartozó párt-
tagok között volt nagyüzemi munkás, építőmunkás, földmunkás, alkalmazott
(banktisztviselő) és értelmiségi (ügyvéd, mérnök). Emellett a Szolnoki Kerületi
Bizottságnak volt egy sajátos jellemzője, az ugyanis, hogy legkiemelkedőbb vezetői
földmunkások voltak, noha az iparban (fűrésztelepek) dolgoztak. Ök a kommu-
nista mozgalom bázisát saját környezetükben, abban a társadalmi rétegben lát-
ták, amelyhez tartoztak. Legkövetkezetesebben és legelszántabban ennek a réteg-
nek az érdekeit képviselték. Még pregnánsabbá teszi ezt a képet az a tény, hogy
a Szolnoki MÁV-műhely munkásai között, ahonnan a Tanácsköztársaság Szolnok
megyei és szolnoki vezetőinek jelentős része kikerült, a Tanácsköztársaság meg-
döntését követően - Urbán Sándor kivételével, aki 1926-ban a Szovjetunióba
emigrált - nem nevelődött ki jelentős vezető egyéniség.

Tisza Antall, mint a szolnoki kommunista mozgalom legjelentősebb vezetője,
erőteljes földmunkás irányultsága megmutatkozott a KMP II. kongresszusán ját-
szott szerepében is, bár az igaz, hogy ő azon nem elsősorban mint kerületi vezető,
hanem mint a földmunkások képviselője vett részt. Szinte minden napirendi pont-
hoz hozzászólt, s kivétel nélkül a földmunkásréteg szemszögéből. Noha nyíltan
nem mondta ki, számunkra úgy tűnik, hogy a földmunkásréteget sokkal inkább
a parasztsághoz (mégha a szegényparasztsághoz is) sorolta. Ebből a szemszögből
szólt a munkás-paraszt szövetség fontosságáról, a földkérdés megoldásáról. Ugyan-
ezt tapasztaljuk, ha a szervezési kérdéseket emeljük ki: ,, . . . a szoc. dem. párt
nem képviseli kellőképpen a munkásság érdekeit, ezért több támogatásban része-
sítsék a KMP részéről a földmunkásokat, hogy sikeresen tudják megjavítani úgy
politikai, mint gazdasági helyzetüket. - . . . rámutatott a követendő útra, mely
a falusi munka külön, szakszerű kezelésében nyilvánul. - . . . főként a parasztság-
nál mutatott rá arra, hogy hatékonyabb tevékenységet fejtsenek ki a parasztság
megszervezéséért, mert ha ezt elmulasztják, akkor a hatalmat az ipari munkásság
sem tudja megszerezni és azt megtartani. Ugyanis az ellentét a falu és a város
között igen nagy."

Tiszának az volt a véleménye, hogy az illegalitás szervezési nehézségeiből,
hibáiból egyetlen kivezető út van, a KMP legalitása. Ebből a véleményéből
azonban éppen az következett, hogy szervezési elveiben nagyon szigorú és követ-
kezetes volt, s a szervezési kérdésekben (pártszervezés, KIMSZ, nőkérdés, Vörös
Segély) feltárta, elemezte az elkövetett hibákat, éppen az előrelépés, a szervezeti
biztonság érdekében.21 Öt valóban az jellemezte, hogy párttagnak csak olyan
embert szervezett be, aki előzőleg évek óta dolgozott a mozgalomban, akit kipró-
bált és ismert.2'1

így például az 1930. október 29-én lebukott kerületi bizottság egyik tagja,
a még Brünni egyetemi évei alatt kommunistává vált Schwimmer Ferenc, akinek
felső kapcsolata is volt Budapesten, amikor Tiszánál jelentkezett azzal a kíván-
ságával, hogy a szolnoki kommunisták vegyék fel az összeköttetést kapcsolatával
és, hogy őt (Schwimmert) osszák be egy kommunista sejtbe, mint elmondta, a
következő választ kapta: ,,ő (ti. Tisza) kijelentette, engem nem ismer a mun-
kámból, éppen azért járjak be a Munkásképzőbe (Általános Munkásképző Egylet
- legális), majd abból meglátja, mit tudok, mit lehet rám bízni".2;>

Rendszeres gyakorlat volt, hogy a leendő párttagokat előbb a Vörös Segély
gyűjtésébe vonták be, s később kaptak nehezebb feladatokat. Ebben a vonatko-
zásban típuspélda lehet Király Géza párttagnak történő beszervezése. Király
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először a letartóztatott kommunisták részére adakozott. Később Csapó János, aki
beszervezte, elhívta a szolnoki Móric-ligetbe (ma Tiszaliget), ahol több alkalom-
mal a kommunizmusról beszélt neki, pontosabban azt mondta Királynak és az
ezeken a beszélgetéseken Királlyal együtt részt vevő Nagy Józsefnek (utóbbi nem
lett párttag), hogy ha nehéz életviszonyaikon változtatni akarnak, be kell lépniök
a kommunista pártba. Csapó beszélt a KMP szervezéséről és a párt céljairól.
A következő lépésben Királynak röpcédulákat kellett terjeszteni. Továbbra is
rendszeresen találkozott beszervezőj ével, aki most már alkalmasnak látta párt-
tagnak, de még a tagdíjfizetés kérdését is tisztáznia kellett vele. „A párt érde-
kében anyagi áldozatot kellett hozni, havi egy órai bér a pártra, plusz húsz fillér
a pártsajtó érdekében."a' Ezután következett volna Királynak egy KMP-sejtbe
történő beosztása, de erre már többek között Csapó és Király letartóztatása
miatt nem került sor. A leírt típuspéldára azonban jellemző a szervező illegális
munkában való járatlansága is, hiszen olyasvalaki előtt beszélt szervezési kérdé-
sekről, aki valójában nem akart a kommunista mozgalomban részt venni.

A Szolnoki Kerületi Bizottság 1932-ben történt újjászervezésekor méginkább
megszigorították a szervezési elveket és a konspirációs szabályokat. A bizottság
1933. január 27-i lebukását követően a szolnoki rendőrkapitány a következő-
képpen jellemezte a szervezőmunkát: „A helybeli szervezkedést. . . túlzott óvatos-
ság és gyanakvás jellemzi. Röpiratokat a legutolsó letartóztatás óta (az 1931.
február 23-i letartóztatásra utal) nem terjesztettek. Mindennemű illegális iratokra
az az utasítás, hogy elolvasás után azonnal tűzbe kell dobni. Semmiféle tárgyi
bizonyítékot maguknál nem tartanak. A szervezkedést csak a legszűkebb baráti
körben és rokonságuk között folytatják és szervezkedési ügyeket csak nagyon
kipróbált régi embereikkel közölnek".2'

A Szolnoki Kerületi Bizottság vezetői nem kis gondot fordítottak a szervezet
fejlesztésére, többek között azért, hogy az esetleges lebukások esetén a kerületi
bizottság nagyobb megrázkódtatás nélkül újjászerveződhessék. Ez az előrelátás
helyesnek bizonyult, mert Tisza Antal, Tóth Ferenc, Fodor János, Dikó Balázs
és mások 1930. június 18-i, majd Schwimmer Ferenc, Barta István, Csiznyán
Kálmán, Csapó János és társaik 1930. október 29-i lebukását követően nagyobb
zökkenő nélkül újjászerveződött a kerületi bizottság. A Sebestyén János, Zsemlye
Ferenc, Keskeny János nevével fémjelzett bizottság, noha a két előző lebukást
követően a szervezet jelentősen meggyengült, még arra is gondolt, hogy esetleges
lebukása után, amely 1931. február 23-án be is következett, a KMP, pontosab-
ban a KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága erejét demonstráló röpcédulákat ter-
jesszen. Ez a röpcédula, amelyet Zsemlye Ferenc fogalmazott, szervezési nehéz-
ségek miatt csak tervezet maradt. A kerületi bizottsággal együtt a nyomda is
lebukott. Azonban ez a helyi történeti relikvia éppen a kezdeményezés jellege
miatt, megérdemli a közlést.

„Világ proletárjai egyesüljetek!

ÉHEZŐK! MUNKANÉLKÜLIEK! ELVTÁRSAK!

A reszketve üvöltő burzsoá hírszolgálat ismét jelenti, hogy elfogták
a szolnoki kommunisták vezetőit. Ezzel akarják megnyugtatni magukat és
bitang kenyéradó gazdáikat. Teli szájjal ordítják, hogy nem lesz többé kom-
munista mozgalom Szolnokon.

Elvtársak! A proletárság felszabadításáért harcoló KMP és KIMSZ
mozgalmát megsemmisíteni nem lehet. Ehhez kevés a Horthy-Bethlen fa-
siszta éhségdiktatúra összes csendőre, rendőre, pribékje. A KMP él, a KMP
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a tömegeké. Vezeti a munkanélküliek és dolgozók forradalmi harcát az üzemi
részletharcokon keresztül a forradalom végrehajtásáért, a II. Magyarországi
Tanácsköztársaságért.

Elvtársak! Vonuljatok ki az utcára! Tüntessetek, követeljetek. Munkát,
kenyeret.

Állami munkanélküli segélyt a tőkések terhére.

Éljen a Szovjetunió!

Forradalmi üdvözlettel:

KMP szolnoki kerületi titkársága"28

A Szolnoki Kerületi Bizottság szervezeti felépítésének rekonstruálására eddig
nem történt kísérlet. Az eddigi szerzők megelégedtek a kerületi bizottság vezető
szerve, a titkárság személyi összetételének megállapításával, de azzal, hogy a bi-
zottsághoz hogyan kapcsolódtak a sejtek, hány sejt tartozott irányítása alá, már
egyáltalán nem foglalkoztak, legfeljebb közölték a bíróság elé állítottak számát.21'
Magunk részéről megkíséreljük a kerületi bizottság szervezeti felépítésének re-
konstruálását, jóllehet tudjuk, hogy törekvésünk eredménye a forrásanyag szűkös
volta miatt korántsem lesz teljes mértékben kielégítő.

Azt feltételezve, hogy a Szolnoki Kerületi Bizottság a legjobban kiépített
és legtöbb tagot számláló szervezettel 1930 nyarán rendelkezett, hiszen azt köve-
tően a lebukások miatt a sejtek egyrésze megsemmisült, a rekonstrukcióban az
1930-as állapotot próbáljuk megadni.

Az 1930. június 18-i lebukást követően a következő nevek jutottak a rend-
őrség tudomására: Tisza Antal, Tótíh Ferenc, Fodor János, Dikó Balázs, Bartha
István, Szabó Sándor, Molnár Ferenc, Sós József, Müller Ferenc, Csontos Mihály,
Rigó József, Csiznyán Kálmán, Csapó János, Keskeny János, Kántor Ferenc,
Gál Istvánné (Dikó Margit), Kiss István, Palla István (Zitya), Dikó Imre, Mucsi
Imre, Tóth Ambrus, Gedon Antal, Józsa János, Gál Gyula, Bódi János, Rágó
Sándor, Lambert Ernő.'"' A rendőrség előtt ismert volt a kerületi bizottság név-
sora: Tisza Antal, Tóth Ferenc, Fodor János, Dikó Balázs, Rigó József.31 Vád-
iratot a következők ellen bocsátottak ki: Tisza Antall, Tóth Ferenc, Fodor János,
Dikó Balázs, Lambert Ernő, Szabó Sándor, Józsa János, Bódi János, Gál Gyula,
Dikó Imre, Mucsi Imre és Tóth Ambrus, miután utóbb felsoroltakon kívül más
ellen nem találtak bizonyítékot.'"

A Szolnoki Kerületi Bizottság vezető szerve a titkárság, a következő munka-
megosztás szerint működött: a titkárság vezetője Tisza Antal KB-tag, ő tartotta
az összeköttetést a mezőtúri és az endrődi kerületi bizottsággal. Tóth Ferencnek
a földmunkások között végzendő szervező munka, Fodor Jánosnak a Vörös Segély
gyűjtésének és szétosztásának irányítása, Dikó Balázsnak a KIMSZ szervezése
és pártirányítása képezte a feladatát.''5 Rigó József munkájáról!, szerepéről nem
tudtunk meg semmit. A lebukást követő nyomozás és per alapján a rendőrség
által a vallatások során kikényszerített vallomásokból a szervezetnek csupán egy
felnőtt sejtjére, a KIMSZ több tagjára és néhány „elszigetelten dolgozó" párt-
tagra kaptunk adatokat, akik szervezetileg a következőképpen kapcsolódtak a ke-
rületi bizottság munkáját irányító sejthez:'14
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Tisza Antal

Fodor János Tóth Ferenc Dikó Balázs

\
többeket megnyert, de , , Zsemllye Ferenc
csak annyi volt bizo- ^zabo S a n d o r Keskeny János
nyitható, hogy Lambert— J o z j a -* a n o s Balázs Mihály

'Zvwó'nek adott röp-
cédulákat

Kiss István
Sós József

Szabó
Józsa
Bódi

1

Sándor
János
János

Kónya István
Gál Gyula
Molnár János
Mucsi Imre
Dikó Imre
Tóth Ambrus

Az 1930. október 29-i lebukás alkalmával letartóztatták Barta Istvánt, Mül-
ler Ferencet, Csiznyán Kálmánt, Csapó Jánost, Kántor Ferencet (ezeket a neveket
már 1930. június 18-a óta ismerte a rendőrség), Lőrinczi Ferencet, Király Gézát,
Schwimmer Ferencet, Nagy Józsefet és kihallgatták Szana Antalt.30 A nyomozati
anyag alapján számunkra úgy tűnik, hogy most a kerületi bizottság vezető szer-
véről, a titkárságról nem jutottak eléggé megbízható adatok a rendőrség tudomá-
sára. A titkárságra vonatkozóan Schwimmer vallomása, Bögre Sándor detektívnek
a letartóztatottak peréhez csatolt jelentése és a budapestvidéki főkapitány jelen-
tése szolgáltathat adatokat. Mindhárom forrás megegyezik abban, hogy a titkárság
tagja Csiznyán Kálmán és Barta István. Schwimmer titkársági tagságát megerő-
síti vallomása és Bögre detektív jelentése, s bár a budapestvidéki főkapitány nem
sorolja a titkárság tagjai közé, azt azonban megállapítja róla, hogy ő intézte a
Vörös Segély ügyeket. Schwimmer szerint a titkárság tagjai voltak még Csapó
János és Keskeny János, akik részt vettek a budapesti küldött jelenlétében a tit-
kárságot hivatalosan is megalakító értekezleten,!ü azonban a rendőrség szerint ők
nem voltak a titkárság tagjai. A rendőrség a titkárság tagjának akkor Zsemlye
Ferencet és Fodor Jánosnét vélte. A titkárság összetételének megállapításakor
zavaró körülmény, hogy ebben az időben a szolnokiaknak két illegális felső kap-
csolatuk is volt Schwimmer és Zsemlye révén.

A Schwimmer által a titkárság tagjaként számontartottak munkafeladatairól
a következőket lehetett megállapítani. Schwimmer, mint a Vörös Segély-ügyek
intézője, egyben budapesti levelező is, tehát illegális cím birtokosa. Barta István
a szervező bizottság vezetője. A szervező bizottság Barta sejtjéből (Barta István,
Lőrinczi Ferenc, Kántor Ferenc:il) állott. Feladatuk a kommunista sajtó terjesztése
és annak ellenőrzése volt, hogy a sejt-tagok újabb sejt-tagokat szervezzenek maguk
mellé. Csiznyán Kálmán feladata a vörös szakszervezet létrehozása volt, első-
sorban a szociáldemokrata építőmunkás szakszervezetben. Csapó János munka-
feladatáról nincs tudomásunk. Keskeny Jánosról tudjuk, hogy a KIMSZ szolnoki
szervezetének egyik vezetője volt.

A rendelkezésre álló adatok alapján a KMP-szervezetnek az 1930. október
29-i lebukása alkalmával felgöngyölített részét a kapcsolatokkal együtt a követ-
kezőképpen vázolhatjuk.38

Csiznyán Kálmán
Fodor János (letartóztatva 1930. június 18.)
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Tisza An:al

Barta István Lőrinczi Ferenc Kántor Ferenc

Müller Ferenc
Schwimmer Ferenc
Csapó János

• Király Géza

Hogy a szervezetről milyen keveset tudott meg ennél a lebukásnál a rend-
őrség, a pestvidéki kerületi főkapitány jelentésének birtokában látható igazán,
aki úgy vélte, hogy a titkárság minden egyes tagjához egy sejt kapcsolódik, amely
lefelé esetleg több sejtre is ki van építve, akinek olyan adatok álltak rendelke-
zésére, melyek alapján tudta, hogy a cukorgyárban üzemi sejt működik, hogy
a MÁV-műhelyben ugyancsak szimpatizálók vannak, de lehet egy sejttag is, s
mindkét üzemben az ifjúmunkások is folytatják a szervezést.'" Mindezekre azon-
ban a nyomozás során nem nyertek semmiféle bizonyítékot.

1930. november 5-én a KIMSZ-szervezetekre vonatkozóan is bőséges infor-
mációk álltak a rendőrség rendelkezésére. Tudták, hogy a KIMSZ szervezetileg,
legalábbis a Szolnoki Kerületi Bizottság vonatkozásában, noha működött külön
KIMSZ-titkárság is, szervezetileg teljesen egybefonódott a KMP-vel. így a tó-
szegi és szandai ifjúmunkás sejtek a KIMSZ-titkárságon keresztül kapcsolódtak
a Szolnoki Kerületi Bizottsághoz, sőt a röpiratokhoz is a KIMSZ budapesti kap-
csolatán keresztül jutottak.'1"

A rendőrség által beépített provokátor munkája eredményeképpen 1931. feb-
ruár 23-án újra lebukott a Szolnoki Kerületi Bizottság. Ekkor Sebestyén Jánost,
Zsemlye Ferencet, Keskeny Jánost, Balázs Mihályt, Kiss Jánost, Képiró Józsefet,
Sarkadi Gyulát, Molnár Lászlót, Kecskés Imrét, Fancsali Mátyást, Gura Irént,
Dobos Rózsit, Huszár Zaka Mátyást''1 (ő a provokátor), Lambert Ernőt és Berényi
Ivánt tartóztatták le. A nyomozás során igazolódott, hogy a rendőrség adatai
reálisak voltak, s ekkor a kerületi bizottságban a munka legnagyobb részét a ko-
rábban KIMSZ-vezetők végezték.

A Szolnoki Kerületi Bizottság ekkor Sebestyén Jánosból, Zsemlye Ferencből,
Keskeny Jánosból, Gura Irénből és Huszár Zaka Mátyásból állott. A letartóz-
tatottak között ott voltak a KIMSZ szolnoki titkárságának tagjai is: Keskeny
János, Kiss János és Balázs Mihály. A kerületi Bizottság titkárságának tagjai
közül Sebestyén János feladata volt a budapesti levelezés, Zsemlye Ferenc tar-
totta a személyes összeköttetést Budapesttel, ellenőrizte a vidéki szervezeteket,
előadásokat tartott, Keskeny János mint KIMSZ-összekötő dolgozott, és Gura
Irén intézte a Vörös Segély-ügyeket."

A KMP Szolnoki Kerületi Bizottságának az 1931. február 23-i lebukás
alkalmával felgöngyölített részét a kapcsolatokkal együtt a következőképpen vá-
zolhatjuk. '•'

KMP Titkárság KIMSZ Titkárság
Zsemlye Ferenc Kiss János

tószegi sejt szandai sejt
Molnár László Kecskés Imre
Molnár János Fancsali Mátyás
Dósa Mihály Punt Antal

Nagy Kálmán
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A tószegi és szandai sejttel kapcsolatban még annyit kell megjegyeznünk,
hogy ezek a sejtek már az 1930. június 18-i lebukás után szerveződtek.

A három lebukás okozta vérveszteséget a Szolnoki Kerületi Bizottság csak
1932-re heverte ki, akkorra szerveződött újjá. 1932-től a szervezetre vonatkozóan
a titkárság összetételén kívül semmiféle adat nem áll rendelkezésünkre. Az 1933.
január 27-i letartóztatáskor őrizetbe vettek névsorának ismeretében - Tóth Ferenc,
Somogyi Mihály, Keskeny János, Hegedűs Kálmán, Csapó János, Váczi Mihály,
Tisza Gábor, Ondó János, Sárkány János, Tisza József, Kiss József, Zsombók
László, Dobos Sándor, Kovács István, Csák János, Fehér Kálmán, Kellemen
Antal - a titkárság és négy-öt sejt szétverésére gondolhatunk. A titkárság tagjai:
Váczi Mihály, Tisza Gábor, a letartóztatás elől megszökött Barta István és Váczi
Mátyás, valamint egy, a rendőrség által meg nem nevezett nő voltak. A titkár-
ság névsorát is besúgótól kapta meg a rendőrség, mert a letartóztatottak nem
vallottak.'1'' A teljesség kedvéért meg kell még jegyeznünk azt is, hogy Szolnokon
a magántisztviselők szakszervezetében is működött KMP-sejt, de e sejt kapcso-
latairól sem tudunk semmi biztosat.'10

A részadatok egyeztetése után a KMP Szolnoki Kerületi Bizottságának fel-
építését 1930 májusában, számolva azzal, hogy a felrajzolt kép hiányos, a követ-
kezőképpen tudjuk rekonstruálni.

Tisza

Fodor János
Tóth Ferenc
Dikó Balázs

Fodor János
1

Csiznyán Kálmán —
—Lambert Ernő

Sebestyén János "~
i

Sarkadi Gyula

Kiss István
!

Sós József,

Barta István

—

Antal

Barta István
Lőrinczi Ferenc
Kántor Ferenc

Tóth Ferenc
\

Szabó Sándor
Józsa János
Bódi János

Kónya István

Lőrinczi Ferenc

Müller Ferenc
Csapó János
Schwimmer Férem

Király Géza
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Zsemlye Ferenc
Keskeny János

Balázs Mihály
— Gál, Gyula

Molnár János
Kiss János
Mucsi Imre

Molnár László

—

-* Tóth Ambrus
Dikó Imre

Kántor Ferenc

Berényi Iván



A KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága nyílt akciókat Szolnokon 1929 novem-
berétől az 1931. február 23-i lebukásig hajtott végre. Az ezt követő újjászerve-
zéstől az 1933. január 27-i lebukásig már nem. Az akciók közt foglalkoznunk
kell az 1930. február 23-i munkanélküli tüntetéssel és a szinte rendszeressé vált
röpcédula-terjesztésekkel.

A szolnoki munkanélküliek tüntetése, mely a KMP Szolnoki Kerületi Bi-
zottságának első nyílt akciója volt, 1930. február 3-án délelőtt zajlott le és a
vezető szerepet Tóth Ferenc, a titkárság tagja játszotta benne. A tüntetők behatol-
tak a városháza épületébe s kikény szeri tették, hogy a polgármester hat tagú kül-
döttségüket fogadja. A küldöttek, mint a polgármester a főispánhoz küldött
jelentésében írta: „a munkanélküliség közismert nyomasztó gondjairól beszéltek
és közlést kívántak . . . arra nézve, hogy a városi, vármegyei és állami közmun-
kák sürgős megindítására, s addig is a munkanélkülieknek pénzbeli támogatására
számíthatnak-e".

A polgármester a munkanélküliek kérdéseire semmiféle elfogadható választ
nem adott. Igyekezett őket megnyugtatni, „hogy úgy az állam, mint a többi
közületek tőlük telhetőén mindent elkövetnek a munkanélküliség enyhítésére és
munkaalkalmak szerzésére, de az általános gazdasági leromlottság és pénztelenség
igen sok nehézséget gördítenek a hatóságok ilyen irányú jószándékú törekvései-
nek útjába". Egyúttal azt is kijelentette, „hogy rendkívüli segélyeket a munka-
nélküliek számára nem lehet folyósítani, mert ilyen segélyekkel ez a nehéz szo-
ciális kérdés semmi körülmények között sem oldható meg, attól eltekintve, hogy
a városnak szűkös anyagi helyzetében nincs is erre pénze".

Érthető módon ez a válasz a munkanélkülieket nem nyugtatta meg, s a pol-
gármester kénytelien volt abba beleegyezni, hogy a munkanélküliek a város anyagi
lehetőségeit figyelembe véve, a helyi kezdeményezésekre vonatkozóan írásos javas-
latokat tegyenek.

Miközben a munkanélküliek küldöttei a polgármesterrel tárgyaltak, a munka-
nélküliek a városháza előtt tüntettek. A tüntetést a rendőrség szétverte. Többeket,
közöttük Tóth Ferencet is letartóztatták/'1' A tüntetés azonban eredménnyel járt,
mert a polgármester szükségmunkát rendelt el a munkanélküliek megsegítésére."

A tüntetők létszámára vonatkozóan csak hivatalos jelentések állnak rendel-
kezésünkre, melyek érthető módon csökkenteni igyekeznek a tüntetés jelentőségét
és a tüntetők hozzávetőleges létszámát is, de még így is 150-200 felvonuló munka-
nélkülit említenek.4*

1929-1931 között a Szolnoki Kerületi Bizottság akcióinak legjelentősebb
részét a röpcédula-terjesztések tették ki. A következő szervezett röpcédulaszórá-
sokról tudunk:

1929 novemberében ismeretlen KMP-futár „Magyarország földmunkásságá-
hoz" című röpcédulákat hozott Szolnokra. A röpcéduliák egy részét Tisza Antal
az akkor Szolnokon dolgozó, a Mezőtúri Kerületi Bizottsághoz tartozó Csuka
Lajos segítségével eljuttatta Polányi Máténak Endrődre, a többit pedig két alka-
lommal Fodor Jánossal együtt szétszórta Szolnok utcáin. Feltehetően ebből a röp-
cédulakötegből adtak Lambert Ernőnek is terjesztésre.

1930 tavaszán ugyancsak ismeretlen KMP-futár, áprilisban pedig Maki József
Takács Sándor közreműködésével küldött röpcédulákat Szolnokra. Az 1930 tavaszi
röpcédula-terjesztésekben már Tiszán és Fodoron kívül részt vett Tóth Ferenc,
Dikó Balázs, Gál Gyula és Dikó Imre is. A röpcédulákat tartalmuknak meg-
felelően terjesztették. Így pl. Tisza a „Katonák, rendőrök ne lőjetek!" című röp-
cédulát, amely ragasztható volt, azokon a helyeken ragasztotta ki, ahol azok leg-
inkább megfordultak. Ez a röpcédulla felszólította a katonaságot, hogy a munká-
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sokkal együtt vegyen részt a KMP munkájában, valamint arra, hogy a katonák
ne engedjék magukat felhasználni a kommunista mozgalom leverésére.'"

Az 1930. április 22-re virradó éjszaka végrehajtott röpcédulaszórási akció
Szolnok munkáslakta negyedeit érintette. A röpcédulákat Szolnokon utcai villany-
oszlopokra, a Hungária-fűrésztelep üzemi épületének falára ragasztották és a házak
udvarába dobták be. Ugyancsak ekkor kb. 100, Dikó Balázstól kapott röpcédulát
Kiss János Szandaszölősön is szétszórt.'0 Ekkor a „Vörös Május" című, a KMP
és KIMSZ által kiadott, nyomdai úton készített, május 1. alkalmából általános
sztrájkra és tömegtüntetésekre felhívó, a „Munkások, Elvtársak" kezdetű, ugyan-
csak nyomatott, a május i-re tervezett vörös napra felhívó - „Jöjjetek május i-én
11 órakor tömegesen a Tisza Kálmán térre!" - röpcédulákat terjesztették, vala-
mint a „Földmunkások, Elvtársak!" kezdetű, a KMP parasztbizottsága által ki-
adott, gépítással sokszorosított röpiratot. Utóbbi a földmunkások helyzetét és
követeléseit ismertette. Falusi munkás védőrségek, Dózsa-századok és paraszt-
bizottságok alakítására tartalmazott felhívást.'1

A Tisza Antal vezette kerületi bizottság lebukása után (1930. június 18.)
az első röpcédulaszórás 1930 augusztusában történt. A röpcédulákat Szolnokon
Barta Isiván, Lőrinczi Ferenc, Keskeny János, Balázs János és Sarkadi Gyula,
Szandaszölősön Kiss János és Kecskés Imre terjesztették. Ezt követte a felsoroltak
által szeptember 8-10. között végrehajtott újabb szórás. A legalaposabban meg-
szervezett akcióra október io-11-én került sor. Ebben az akcióban Barta István,
Lőrinczi Ferenc, Schwimmer Ferenc, Mülílcr Ferenc, Csapó János, Király Géza,
Keskeny János, Balázs Mihály (Szolnokon), Kiss János, Kecskés Imre (Szanda-
szölősön) és Molnár László (Tószegen) vettek részt. Majd október 25-én a
io-n-én terjesztett röplapokból Müller Ferenc még 98 darabot szétszórt az új-
szászi vasútállomáson. Az októberi akcióban kétféle szövegű röpcédulát terjesz-
tettek. Mindkettő az 1930. szeptember i-i budapesti tüntetés tanulságait és jelen-
tőségét taglalta. „Szeptember i-je megmutatta, hogy százezres tömegek fogadták
meg a kommunista párt felhívását: változtassátok át a szakszervezeti bürokrácia
tervezte „csendes sétát" harcos, forradalmi tömegtüntetéssé! Szeptember i-je meg-
mutatta, hogy egyetlen osztályharcos pártja van a magyar proletariátusnak, a
Kommunisták Magyarországi Pártja." A „Szeptember i-én munkásvér folyt Buda-
pest utcáin" kezdetű röpcédula 1930. november i-re éhségfelvonulásra szólított
fel, és elsősorban a vidék dolgozóihoz szólt: „Készüljetek a november i-jei orszá-
gos éhségfelvonulásra, amikor dolgozók és munkanélküliek vérrel megpecsétel'
forradalmi egységfrontban fognak a KMP vörös lobogója alatt Budapestre masí-
rozni. Budapest munkássága tömcgsztrájkkal kell, hogy csatlakozzék a vidék
dolgozó tízezreihez, akik november i-én a budapesti barikádok színhelyén adnak
forradalmi tanácsadót egymásnak."

A tervezett november i-i éhségtüntetésről korán tudomást szerzett a Horthy-
rendőrség. A belügyminiszter már október 7-én részletes körlevélben tájékoztatta
a tervezett tüntetésről az alispánokat és a rendőrkapitányokat. így és a kerületi
bizottságba beépített provokátor segítségével meggyorsított nyomzás eredménye-
képpen október 29-én, éppen röpcédula-terjesztés közben lebukott a Csiznyái?
Kálmán, Barta István és Schwimmer Ferenc nevével fémjelzett kerületi bizott-
ság is.

A Zsemlye Ferenc, Keskeny János, Sebestyén János vezette kerületi bizott-
ság csak egy röpcédulaszórási akciót tervezett 1931 februárjában, a február 25-
országos munkanélküli tüntetéssel kapcsolatban. Azonban a tervezett akcióról
a kerületi bizottság vezetőségébe beépített provokátor révén a rendőrség ideje-
korán tudomást szerzett és a kerületi bizottság vezetőit, valamint tagjainak egy
részét letartóztatta.0"
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Végezetül foglalkoznunk kell az illegalitás körülményei között dolgozó párt-
tagok poltiikai, elméleti képzésével, a sejtek ezirányú munkájával. Jóllehet a poli-
tikai-elméleti képzés formáira vonatkozó adatok az illegalitás nehéz viszonyaiból
és a dolog természetéből következően nagyon szegényesek. Mindenképpen ele-
gendők azonban annak megállapítására, hogy a sejtek ezt a munkát sem hanya-
golták el, sőt a lehetőségekhez mérten szervezetten folyt a párttagok képzése.
A sejttagok, amikor csak az összeköttetés lehetővé tette, mindig hozzájutottak
az Űj Márciushoz és a Kommunistához. Egymás közti politikai vitáikról is tudunk.
Pl. Schwimmer Ferenc említette, hogy egyik társa nézeteit zavarosnak találván,
sokat vitatkozott vele, s ne felejtsük, Schwimmer a legális csehszlovák kommu-
nista pártban sajátította el a marxizmus-leninizmus alapelveit. Ugyancsak elvi
viták folytak Csapó János és az általa beszervezett Király Géza, ugyancsak
Schwimmer és Szana Antal között is.53

A KMP II. kongresszusáról két tájékoztatót is kaptak. Feltehetően a részle-
tesebbet a kongresszuson részt vett Tisza Antaltól. A KMP II. kongresszusának
irányelveiről számolt be a Budapestről leutazott ismeretlen összekötő 1930. szep-
tember 21-én, Szolnok Mirhó nevű határrészén megtartott illegális találkozón.'1

A Szolnoki Kerületi Bizottság vezetői rendszeresen tartottak előadásokat külön-
böző sejtüléseken. Pl. Tisza Antal több alkalommal Mezőtúron, Tóth Ferenc
1932-ben Törökszentmiklóson, 1933. január 27-én Szolnokon, Zsemlye Ferenc
1931. január i-én Szandán és 1930 őszén két alkalommal Tószegen tartott elő-
adást."

Tanulmányunkban megkíséreltük bemutatni a KMP Szolnoki Kerületi Bi-
zottságának szervezeti fejlődését, megkíséreltük vázolni a sejtek munkáját. Mun-
kánk nehézségei ellenére reméljük, hogy ha teljességében nem is, de fő vonásai-
ban sikerült megrajzolnunk a Szolnoki Kerületi Bizottság (legalább is a Horthy-
-rendőrség által kihallgatott s nagyobbrészt elítélt 60 tagja) tevékenységének jel-
legzetességeit. A bennünk is felmerült azon reális igénynek teljesítése, hogy levél-
tári adatainkat szembesítsük a visszaemlékezések sokszor szubjektív és egymásnak
ellentmondó adataival, elsősorban terjedelmi okok miatt nem lehet e tanulmány
feladata.

Dr. Selmeczi László
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DOKUMENTUMOK
SZOLNOK MEGYE SZÖVETKEZETEINEK MÚLTJÁBÓL (1948)

A magyar falu szövetkezeti élete a felszabadulást követő években folyama-
tos átalakulásban, változásban volt. 1948/49-ben ez a folyamat felgyorsult, moz-
gató tényezői is megváltoztak. Korábban az állam és a pártok a szövetkezeti kér-
déssel inkább csak a politika síkján foglalkoztak, a gyakorlat szintjén kevésbé,1

következésképpen a szövetkezeti élet formálódásának közvetlen szabályozói lénye-
gében a helyi gazdasági és társadalmi feltételek voltak.

1948-ban, a szocialista forradalom győzelme után, a szövetkezetek fejlődé-
sében is elsődleges alakító tényezővé vált a gazdaságpolitika, annak a - gazda-
sági vezetés szintjén egyöntetű - álláspontnak jegyében, mely szerint ezek a pa-
rasztság felemelkedésének, egyszersmind a mezőgazdaság szocialista útra vezeté-
sének kulcsfontosságú tényezői.2 Az eléjük tűzött feladatok mezőgazdasági ter-
melés mennyiségi és minőségi javítása köré csoportosultak. Az ebből adódó teen-
dők végrehajtására a meglevő társulási formák közül a földművesszövetkezetek
látszottak a legmegfelelőbbeknek. Szegényparaszti - túlnyomórészt a földreform
során földhözjuttatottakból álló - újtípusú népi szövetkezetek voltak, szemben
a háború előtti alapjaikon a felszabadulás után újjászerveződő fogyasztási és
értékesítő szövetkezetekkel, melyeknek legismertebb képviselője a Hangya volt.
A iföldművesszövetkezetek képviselték azt az egyetlen, általánosan elterjedt szö-
vetkezeti típust 1948-ig, amely a mezőgazdasághoz a legszorosabban kapcsolódó
tevékenységet vett programjába, sőt őstermelő csoportjai révén a közös termelés
valamilyen formáját is megkísérelte helyenként. Előfordultak ugyan 1945-ben
kimondottan termelő célzattal létesült, vagy ún. gépszövetkezetek, ezek azonban
igen kevés számban voltak, s jelentős részük igen rövid élletűnek bizonyult, 1948-ra
már megszűnt.

A felszabadulást követőleg kialakult meglehetősen sokféle szövetkezeti forma
egységesítésének útját 1948 első felében a pártvezetés a földművesszövetkezetekre
épülő általános falusi szövetkezetek megvalósításában jelölte meg, amelyek a ter-
meilés és a beszerző, fogyasztási és értékesítő tevékenységben egyaránt az új célok
valóraváltói lettek volna.

1948 közepétől a mezőgazdasági termelés szocialista átformálását ettől elté-
rően már különálló feladatként kezelték, szorosan összekapcsolva a kulákkorlátozó
intézkedésekkel. Ennek a nyilvánosság előtt első megnyilatkozása Rákosi Mátyás
augusztus 20-i kecskeméti beszéde volt, amelyet csakhamar állami intézkedés
követett, a 9000/1948. sz. kormányrendelet kiadása.1

A 9000-es rendelet a haszonbérletek rendezéséről intézkedett. Előírta, hogy
a mezőgazdasággal élethivatásszerűen foglalkozók 25 kh-t meghaladó, illetve a
saját használatban (tulajdonban) tartott föllddel együtt a 40 kh-t túllépő területére,
valamint a nem élethivatásszerűen mezőgazdálkodók 5 kh-nál nagyobb bérbe-
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adott földjeire, azok élő- és holt felszereléseivel együtt az állam előhaszonbérleti
jogot gyakorolhat abból a célból, hogy a fölldbérlő bizottság által igényjogosult-
nak nyilvánított mezőgazdasági dolgozók kezébe adják. A földbérlő bizottság
tagjai a községi vezetőjegyző (városokban a polgármester, illetve az általa kijelölt
tisztviselő), az Üjbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége (UFOSZ),
a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége (FÉKOSZ) helyi szerve-
zetének és a haszonbérletek átvétellére alakult földbérlő szövetkezet, valamint
a földművesszövetkezet egy-egy képviselője. Igényjogosultnak elsősorban a mező-
gazdasági munkásokat tekintették, másodsorban a haszonbérlet és saját tulajdon
címén 5 kh-nál kevesebb földdel rendelkező szegényparasztokat, harmadsorban
pedig azokat a földműveseket, akiknek tulajdona és bérlete nem haladta mett
együttesen a 10 kh-t.

A 9000/ 1948-as rendelet lehetőséget biztosított az igénybevett területen egyél1*
kishaszonbérletek létesítésére, a végrehajtás gyakorlatában azonban inkább szo •
galmazták a jogszabályban megjelölt alternatívák közül a földbérlő szövetkezetek
szervezését, illetve a fölidművesszövetkezetek keretén belül földbérlő csoportok
alakítását. Ez a törekvés Szolnok megyében is tapasztalható volt az augusztus
végén megkezdődött és szept.-okt. folyamán nagyrészt le is zajlott eljárás során.
A rendelkezésre álló dokumentumok is elsősorban a földbérlő szövetkezetek szer-
vezésének állását mutatják be. A következőkben ismertetésre kerülő iratokra is
ez jellemző, bár tartalmaznak adatokat a földbérlő csoportokra és az egyéni kis-
haszonbérletekre vonatkozólag is.

I. FÉKOSZ-iratok a földbérlő szövetkezetek és csoportok szervezéséről

A FÉKOSZ a felszabadulást követőleg létrejött demokratikus paraszt érdek-
képviseleti szervezetek4 egyike. 1945 májusában az agrárproletárok harcos szak-
szervezete, a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége utódaként ala-
kult a dolgozó paraszti rétegek egységes rendszerbe tömörítésének igényével.
A demokratikus átalakításért küzdő társadalmi szervezetként a munkássággal szö-
vetségben akarta céljait megvalósítani. Gazdasági és politikai törekvései a kom-
munista párt programjához kapcsolódtak. 3 és féléves működése alatt feladatait
a társadalmi haladásért vívott harc érdekeinek megfelelően határozta meg.

1948, a szocialista forradalom győzelme, a kommunista párt szövetségi,
agrár- és szövetkezeti politikájának új szakasza a FÉKOSZ számára is új teen-
dőket jelentett, többek között a falu szövetkezeti életének átformálásában való
részvételt.

A FÉKOSZ tagságának többségét, mint fennállásának egészében, 1948-ban
is az agrárproletárok tették ki, akik földhaszonbérletek rendezéséről intézkedő
9000/1948. sz. kormányrendellet szerint a felszámolásra kerülő nagybérletek terü-
letére elsősorban jogosultak voltak. Így a jogszabályban előírtak valóra váltása
nem volt közömbös a FÉKOSZ számára, melynek képviselői részt vettek a ren-
deletet végrehajtó testületek, a Földbérlő Bizottságok munkájában.

Szolnok megye a FÉKOSZ egyik bázisterülete volt1, s az agrárproletárok
munkanélkülisége is nagy mértékű volt, így érthető, hogy a megyei szervezet szor-
galmazta a haszonbérleti rendelet végrehajtását. Annak eredményéről heti jelen-
tésekben adott számot a főtitkárságnak. A földbérlő-szövetkezeti szervezést is-
mertető heti jelentések közül 4 áll rendelkezésünkre,1' ezek fontosabb adatait mu-
tatjuk be a következőkben. Elsődlegesen a szervezeti keretek kialakulását és az
igénybevett területet, valamint azt a tényt kísérjük figyelemmel, hogy a táblás-
gazdálkodásra van-e kezdeményezés, vagy sem. Ezek az adatok jelzik a termelő-
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szövetkezeti szervezés kezdeti gazdasági feltételeit, s ezek összevetésére áll ren-
delkezésünkre megyei szövetkezeti felügyelői jelentés is.

A szóbanforgó heti jelentések közül az elsőt 1948. szeptember 3-án keltezték.
Ebben beszámoltak a rendelet végrehajtásának megkezdéséről. Hangsúlyozottan
szerepeli a jelentésben, hogy „a közigazgatási szervek egyes helyeken vontatottan
fogtak a rendelet végrehajtásához", amiért Vezseny vezetőjegyzőjét felfüggesztet-
ték állásából, s a jászdózsai jegyző ellen is eljárás indult. A FÉKOSZ a jelentés
szerint „az egész vonalon, a megye területén mindenütt, igen élénken foglalkozik
az ügyekkel", és az MDP megyebizottságának 11 munkatársa mellé 5 segéd-
szervezőt adott, akik 4 napon át járták a megyét. Munkájuk eredményeként min-
den városban és jegyzőség területén megalakították a Föídbérlő Bizottságot, szám-
szerint 61-et, amelyek a jelentés időpontjában már az igénybevehető földek ösz-
szeírását végezték. A kilátásokat is vázolják a következő mondatok: „Jászladány-
ban az igénylők száma már 300-on felül van és előreláthatólag a földterület csak
20 kat. holdat tesz ki, ehhez hasonló eset van a jászsági felső járás több közsé-
gében. A Tiszai középjárásban pedig a föld több és az igénylők száma lényege-
sen alacsonyabbnak mutatkozik."

Az október 8-i jelentés már az eredményekről számol be. Megállapítja, hogy
a Földbérlő Bizottságok alakítása már befejeződött. A meglevő 61-bői 2 Tisza-
püspökiben és Csépán nem működik. Az igénybevett területet 31 257 kh-ra, a szö-
vetkezeti bérletre jelentkezők számát 2571-re teszik.

Az október 8-i jelentés mellékletét képezi egy kimutatás, melynek adatait
az /. sz. táblázatban foglaljuk össze.

1. sz. táblázat:

A

K ö z s é g

1

Szolnak
Jászberény
Kisújszállás
Karcag
Túrkeve
Mezőtúr
Besenyszög
Kőtelek
Nagykörű
Rákóczifalva
Tiszavárkony
Szajol
Tószeg
Üj szász
Vezseny
Zagyvarékas
Felsőszászberek

9000/1948. számú Kormányrendelet végrehajtásának állasa
1948. október 8

Bérlő-
bizottság

kezére
került kr

2

326
643
419

33C0
1386
3243

657
358
185

93
273
185
207
65
61

78

Jászfelsőszentgyörgy 54
Jászjákóhalma
Pusztamonostor
Jászárokszállás
Jászdózsa

110
54

492
295

Földbérlő
Szövetkezet

alakult-e

3

igen

„

,,

folyamatban
igen

„

folyamatban

igen

igen
igen

igen

i jelentés

K h

szerint

ragok
föld- száma

területtel

4

.

419
4559

603

93

65

110
54

Föld-
bérlő

csoport
alakult-e

5

66
45

388
164

38
74

58
29

22

25
17

91

6

igen

igen

igen

igen

igen

igen
igen

igen

K h

terü-
lettel

7

—

220

48

61

82
62

Tagok
száma

8

7

16

65

43

28

13
46

163

Táblás
vagy

egyéni
gazdáik.

9

táblás
táblás

táblás
táblás
táblás

egyéni

egyéni
egyéni
egyéni

egyéni
egyéni
egyéni
egyéni
egyéni
egyéni
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Jászfényszaru
Jásztelek
Jánoshida
Boldogháza
Alattyán
Jászalsószentgyörgy
Jászladány
Jászkisér
Jászapáti
Jászszentandrás
Tiszasüly
Tiszaszentimre
Abádszalók
Kunmadaras
Kunhegyes
Kenderes

uDévaványa
1 Pusztaecseg

Tiszaderzs
Tomajmonostora
Tiszabura
Tiszabő
Fegyvernek
Tiszaroíf
Törökszentmiklós
Kuncsorba
Pusztakengyel
Tiszapüspöki
Tiszagyenda
Szelevény
Cibakháza
Tiszasas
Tiszaug
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Kunszentmárton
Mesterszál lás
Nagyrév

69
45
44
59

7
220
429

1250
435

38
1071

180
239
534

1817
679

1316
101
237
—

70
90

519
218
599
223
232
147

257
45
45
67
50

531
96

3
1590

128
76

igen

igen
igen
igen
igen

folyamatban
folyamatban

igen
igen
igen
igen
igen
igen

folyamatban
igen

igen

igen
igen
igen
igen
igen

igen
folyamatban

igen

folyamatban
igen

folyamatban

84

429
1250
435

47

370
—

100

70

195
499

257

75

32

30
80
50
92

22

31
78

220
20

28

20

78
17

129

38

69

50

igen

igen

igen
igen

igen

igen

igen

igen

igen
igen
igen

igen

igen

49

9

113
30

—

90

4'0

54
50

16

3

50

258

28

6

l l

14
67
15

3

13

egyéni
egyéni

egyéni
egyéni
egyéni

táblás-egyéni
egyéni

táblás
egyéni
táblás

tábl.-egyéni
egyéni
táblás

egyéni

egyéni
táblás
egyéni
egyéni
egyéni
egyéni
egyéni
egyéni
táblás

egyéni
egyéni
egyéni
egyéni
táblás

egyéni

A kimutatásban 6i helységnév szerepel. Ezek közül Pusztaecseg és Felső-
szászberek nem önálló község, előbbi Dévaványához, utóbbi Besenyszöghöz tar-
tozik közigazgatásilag a jelentés keletkezésének időpontjában. Nem szerepel vi-
szont a kimutatásban az egyébként önálló községet jelentő Csépa. Ez magyaráz-
ható azzal, hogy ez utóbbi községben a szöveges értékelés szerint nem működött
Földbérlő Bizottság. Ezt a magyarázatot azonban megkérdőjelezi az a tény, hogy
Tiszapüspökiről ugyanez olvasható, a kimutatásban mégis szerepel.

Az adatfelvétel a jelzett megszorítással lényegében teljesnek mondható.
Hiányossága azonban a kimutatásnak, hogy adott községeknél nem minden ro-
vatba került be a megfelelő adat a megalakult földbérlő szövetkezetről, vagy cso-
portról. Helyenként csak a szervezeti keret létrehozása vagy ezen kívül a terület-
és taglétszámadat egyike van feljegyezve. Ennek ellenére a kimutatás igen érté-
kes dokumentumnak számít.

A táblázat vizsgálatánál szembetűnő, hogy Tomajmonostora és Zagyvarékas
községeknél a kimutatásban semmilyen adat nem szerepel, holott erre vonatkozó-
lag nincs otyan említés, hogy ezekben a községekben a rendelet végrehajtása nem
történt volna meg.
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Az adatok hiánya valószínűleg a község hiányos adatjelentésébőll következhet.
Az igénybevett terület a nagyhatárú nagykun városokban a legjelentősebb,

ezek közül egyedül Kisújszálláson nem éri el az 1000 kh-t. Ezzel szemben a két
jászsági járás 16 községe (Jászberényt nem számítva ide) közül csupán 8-ban
haladja meg a ioo kh-t. Az 500-at s egyben az 1000-et pedig csupán kettőben,
mindkettő a Jászsági alsójárásban. A megye különböző részei között tehát na-
gyok az eltérések. Ez egyrészt abból adódik, hogy a települések határa igen kü-
lönböző méretű, a nagykun városok területe jóval nagyobb, mint a jászsági köz-
ségeké. Másrészt a birtoklás rendszere, a tulajdonviszonyok is eltérőek, a föld-
reform végrehajtásának radikalizmusa sem volt egyforma mértékű a megye te-
rületén.

Megjegyezzük, hogy a táblázat adatai ellentmondanak a már idézett szep-
tember 3-i jelentés azon megállapításának, hogy az igénybe vehető terület Jász-
ladányban csupán 20 kh, mert kimutatásunkban 429 kh szerepel. Az igénybe vett
területen a földbérlő szövetkezetek és csoportok szervezésének állását a 2. sz.
táblázat mutatja.

2. sz. táblázat:

A földhaszonbérlet szervezeti kereteinek helyzete járásonként
az 1948. október 8-i jelentés szerint

TíSrác
üttraS

Városok
Jászsági felső j .
Jászsági alsó j .
Központi járás
Tiszai felső ) .
Tiszai közép i.
Tiszai alsó j .

alakult

6
4
4
4
7
7
2

Földbérlő Szövetkezet

folyamatban

_
—

2
2
1

—
3

nem alakult

,
6

—
5
1
2
5

Földbérlö Csoport

alakult

2
4

—
4
3
3
5

nem alakult

4
6
6
7
6
S
5

Összesen: 34 19 40

A járásonkénti részletezés azt mutatja, hogy a szövetkezetek szervezése legelőre-
haladottabb állapotban a városokban van, ahol ezt be is fejezték, miután min-
denütt megalakult a szövetkezet. Figyelemre méltó a Jászsági alsó járás helyzete
is, ahol egyetlen olyan község sincs, ahol ne indult volna meg a szervezés, szem-
ben a szomszédos Jászsági felső járással, ahol a községek 2/3-ában nem került
sor erre. Ezeknek minden bizonnyal a párt- és a társadalmi szervek tevékenysé-
gére visszavezethető okai vannak, hiszen a városokban vagy a Tiszai felső járás-
ban, ahol csaknem a városokéhoz hasonló a helyzet, a társadalmi és pártszervek
igen fejlettek és aktívak voltak. A Jászsági felső vagy a Tiszai alsó járásban
viszont e téren jóval gyengébb volt a helyzet.

A táblázat adatai azt mutatják, hogy összességében több földbérlő szövet-
kezet és csoport alakult, mint amennyi a községek száma. Ez azonban nem je-
lenti egyben azt is, hogy minden helységben sor került volna valamelyik megala-
kulására. Sem a Jászsági felső járásban, sem a központiban nem alakult annyi
bérlőcsoport, ahány helyen bérlőszövetkezet nem jött létre. Hogy mégis több bérlő-
csoportot alakított község van, mint amennyiben sem megszervezve, sem szervezés
alatt nincs földbérlő szövetkezet, az abból adódik, hogy a városok közt kettőben



szövetkezet is és csoport is alakult, a Tiszai felső járásban hasonlóképpen három
helyen, valamint a Tiszai közép járásban is egy helyen.

A Tiszai alsó járásban minden olyan községben, ahol nem kezdtek a föld-
bérlő szövetkezet szervezéséhez, ott bérlőcsoport volt. Összesen 6 olyan hellység
volt, amelyikben a kimutatás szerint mindkét közös bérleti forma megvalósult,
4 helyen viszont egyik sem. Ez utóbbiak közül kettő - Zagyvarékas és Tomaj-
monostora - esetében igénybevételi adat sem szerepel. Két szomszédos - Jászsági
felsőjárásbeli - községben az igénybevétel ellenére sem alakult bérlőcsoport vagy
szövetkezet (Jánoshida, Boldogháza).

A földbérlő szövetkezet és csoportok területi adatai ellentmondásosak. Kar-
cag, Jászfényszaru, Felsőszászberek, Jászfelsőszentgyörgy, Jásztelek és Alattyán
esetében ezek nagyobbak, mint az igénybevétel által érintett területek. Ez ebben
az időszakban még nem valószínű. A taglétszámadatokról érdemleges megállapí-
tás nem tehető, hiszen az összes igénylők számát nem közli a kimutatás.

Lényeges része a kimutatásnak az a rovat, amelyben arról szerezhetünk infor-
mációt, hogy a földbérlő szövetkezet vagy csoport közösen (táblásán), vagy egyé-
nileg kívánja-e megművelni a neki juttatott földet. Az idevonatkozó adatokat
összegeztük a 3. sz. táblázatban.

3. sz. táblázat:

A földbérlő szövetkezet vagy csoport kezelésébe került földterületen
a gazdálkodás módja

A

Járás

Városok
Központi járás
Jászsági felső járás
Jászsági alsó járás
Tiszai felső járás
Tiszai közép járás
Tiszai alsó járás

összesen:

községek
száma

6
11
10
6
9

9
10

61

Választ
nem adott

2
5
2
2
2

—
4

17

Válaszolt

4
6
8
4
7
9
6

44

Táblás
művelés

4
1

—
—

3
2
1

11

Táblás
egyéni

—
1
1

—
—

2

Egyéni
művelés

5
8
3
3
7
5

31

A táblázat adatai szerint a megalakított bérlőszövetkezeten vagy csoporton
belül többnyire az egyéni gazdálkodást választották, a közös munkát csak kevés
helyen tűzték ki célull Erre főként csak a városokban és a Tiszai felső járásban
került sor. A Jászságban viszont csupán az alsó járás egyetlen községe választja
a táblás-egyéni változatot, táblás gazdálkodás nincs, csak úgy, mint a Jászsági
felső járásban.

Az október 15-i jelentés az előzőekhez képest új adatot nem közöl, válto-
zatlannak tünteti fel a helyzetet az előző hetivel. A november 5-én keltezett jelen-
tés már valamelyest változásról ad számot, eszerint ugyanis az igénybevett terület
37080 kh-ra, a szövetkezeti bérletre jelentkezők száma 4261-re emelkedett. 40
földbérlő szövetkezet alakult meg 18455 kh-val, 3311 taggal, valamint 20 bérlő-
csoport 1553 kh 950 taggal. A földterület adatainak változása arra enged követ-
keztetni, hogy az igénybevétel zöme szeptemberben és október első felében zaj-
lott le, mert a későbbiekben változás már alig történt. A november 5-1 adatok
pedig már véglegesnek tekinthetők, hiszen az igénybevett terület nagyságát a
megyei szövetkezeti felügyelő november 25-i jelentése" 37 049 kh-ban jelöli meg,
ami lényegileg megegyezik a november 15-i FÉKOSZ-jelentésben foglaltakkal.
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II. Kérdőíves felmérés adatai a földbérlő szövetkezetek szervezéséről

A 9000-es rendelet végrehajtását az állami szervek igyekeznek kezdettől
figyelemmel kísérni. A Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Minisztérium már szep-
temberben részletes adatszolgáltatásra szólította fel a megyék szövetkezeti fel-
ügyelőit, ami azonban nem járt a kívánt eredménnyel. November 3-án újabb
körlevélben hívták fel a felügyelőket, alaposabb tájékoztatás adására, amelyben
a megválaszolandó kérdéseket is felsorolták, szám szerint 18-at. A kérdések sor-
rendben a következők voltak:

1. Mikor alakult a földbérlő szövetkezet?
2. Hány kh földet vettek igénybe?
3. Ebből a mennyiségből hány kh-t vettek gondozás állá?
4. Hány család jelentkezett bérletre?
5. Hány kh-n folytatnak táblás művelést és mennyi család jelentkezett rá?
6. Hány kh maradt egyéni művelés alatt, és mennyi erre az igénylő?
7. Hány helyen terül el a földmennyiség, amely nem alkalmas táblás művelésre?
8. Ki a földbérlő bizottság elnöke?
9. Hány igazgatósági tagja van (név szerint)?

10. Ki az ügyvezető?
11. Milyen épületek kerültek a szövetkezet birtokába?
12. Milyen felszerelések vannak a szövetkezet birtokában?
13. Hány db állatot kapott a szövetkezet?
14. Van-e lehetőség törzstenyészet tartására?
15. Milyen hitelekben részesült a szövetkezet? (Szántási, műtrágya, kölcsön

vetőmag)
16. Van-e lehetőség az egész igénybe vett területen táblás művelésre?
17. Milyen lehetőségek volnának a szövetkezet fejlődésére és megsegítésére

(pl. segély, törzstenyészet, trágyaellátás stb.)?
18. Egyéb megjegyzések.

Ezek a kérdések kerültek változatlan megfogalmazásban Szolnok megye szö-
vetkezeti felügyelőjének a községi földbérlő bizottságokhoz nov. 20-án kibocsátott
kérdőíveire,' amelyek a következőkben ismertetésre kerülnek:

Szolnok megyének a szóbanforgó felmérés időpontjában 60 községe volt.s

Feltételezhető, hogy valamennyibe kiküldték a kérdőíveket, jelenleg azonban csak
38 áll rendelkezésünkre, 37 községből (Pusztaecseg bár külön lapon szerepel, 1948
végén még Dévaványa közigazgatási területéhez tartozott és csak 1950-ben vált
önállóvá11). A hiányzó adatlapok nagyrészt a begyűjtésük után kallódhattak el,
mert a szövetkezeti felügyelőnek 1948. dec. 11-én készült jelentése,10 amely több-
nyire a szóbanforgó kérdőívekre épült, 56 helység adatait mutatja. (Pusztaecseg
itt is külön szerepel.) Ez utóbbi dokumentum azonban, bár kétségkívül a kérdő-
íveken alapult, mégsem alkalmas teljes egészében azok rekonstruálására, mert
esetenként más forrásból származó információkat is tartalmaz. Ezért csak az ere-
detiben fellelhető kérdőívek adatait ismertetjük, a szövetkezeti felügyelői jelen-
tést csak ezek kontrollálására használjuk fel.

Az adatlapok 18 kérdése közül tényleges vizsgálatra csak 14 kerülhet, mert
a 8-10-ig terjedőek személyi vonatkozásúak, válaszaik csak névsorokat tartalmaz-
nak, a 18. kérdésre pedig az ívek nagyobb részén nincs feltelet, ahol van, ott is
vagy a már előzőleg leírt valamelyik információt ismétli meg, vagy azt egészíti ki,
így ahhoz csatolva indokolt megemlíteni.

A kérdőív 1. pontja a földbérlő szövetkezet alakulási időpontját tudakolta.
A 4 .sz- táblázatunkban az itt kapott válaszokat összegezzük.
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4. sz. táblázat:

Az

Helység

Jászszentandrás
Jászfény szaru
Tiszaroff
Kenderes
Fegyvernek
Kengyei
Besenyszög
Jászdózsa
Jászkisér
Tiszaderzs
Tiszaföldvár
Túrkeve
Szajol
Szolnok
Rákóczifalva
Törökszentmiklós
Tiszasüly
Dévaványa
Jászapáti

alakulás időpontja és a

Alakulás Szervezeti
időpontja forma

1948.
aug. 30. szövetkeze'
szept. 2. ,,
szept. 2. „
szept. 5. ,,
szept. 9.
szept. 10. „
szept. 14. „
szept. Í5. „
szept. 15. „
szept. 18. „
szept. 19. ,,
szept. 20. ,,
szept. 21. „
szept. 24.
szept. 25. ,,
szept. 29.
okt. 1.
okt. 3. „
okt. 3.

szervezeti forma

Helység

Jászjákóhalma
Nagykörű
Tiszakürt
Kuncsorba
Kunmadaras
Pusztaecseg
JászalsósztgyörÉ
Kunszentmártor
Tószeg.
Cibakháza
Vezseny
Tisza várkony

községenként

Alakulás
időpontja

1948.
okt. 10.
okt. 10.
okt. 18.
okt. 24.
okt.
dec. 4.

;y szept. 6.
í okt. 12.

szept. 16.

Jászfelsőszentgyörgy
Jászlelek
Jánoshida
Abádszalók
Nagyrév
Tiszainoka
Tiszasas

Szervezeti
forma

„

? !

szövetkezet
,,

csoport

„

,,
..nem a lakul t"

n

* „Nem alakult" válasznak vettük a kérdés megválaszolatlanul hagyását is.

Az első kérdés megfogalmazása értelmezési különbségekre ad alkalmat, tekin-
tette! arra, hogy egyértelműen földbérlő szövetkezet alakulására kérdez. Ezzel
lehetőséget teremt arra, hogy ahol földbérlő csoport alakult és szövetkezet nem,
ott nem alakult választ adjanak, ami egyes helyeken azt jelenti, hogy semmiféle
szervezeti forma nem jött létre, másutt viszont csak a szövetkezet hiányát jelzi.
Ezt a különbséget a felsorolt 7 „nem alakult" választ adott község esete konk-
rétan is igazolja. A szövetkezeti felügyelői jelentés szerint ugyanis Jászfelsőszent-
györgy, Abádszalók, Nagyrév és Tiszasas községek esetében földbérlő csoport
alakulásáról van szó, a többi 3 helységben pedig semmiféle szervezeti forma nem
alakult. A felügyelői jelentés korrigáló adatot közöl Jászfényszaru, Jászszent-
andrás és Pusztaecseg vonatkozásában is, eszerint ugyanis a 3 községben földbérlő
csoport alakult, nem pedig szövetkezet, amint azt a kérdőíven olvashatjuk, to-
vábbá, hogy Túrkevén és Rákóczifalván mindkét szervezeti forma megtalálható
volt, amiről a kérdőíveken említés nem történt.

A kérdőívek tanúsága szerint megalakult 26 földbérlő szövetkezet és 5 föld-
bérlő csoport (melyeknek száma a szövetkezeti felügyelői kimutatás szerint 23 és
14). A 9000. korm. rendelet végrehajtásának legfontosabb információit pedig a
kérdőívek 2-7-ig terjedő pontjai tartalmazzák. Ide kerüDtek az igénybe vett terü-
letek nagyságára és hasznosításának módjára, valamint az igénylők számára vonat-
kozó kérdések. A 38 rendelkezésünkre álló kérdőív ide vonatkozó adatait az
5. sz- táblázatban foglaltuk össze.

Az igénybe vett területek nagysága községenként változó, többségében 100
és 500 kh közötti. Az 500 kh-t csak igen kevés helyen lépik át számottevően.
1000 kh-nál több föld pedig a 2. kérdésre adott válaszok szerint csak 4 helyen
jutott a földbérlő bizottság kezére. Valójában 5 helyen történt így, mert Kun-
madarason eltérően értelmezték az igénybevétel, illetve a hasznosítás (akkori szó-
használat szerint gondozásbavétel) fogalmát, mert itt csak a táblás művelés alá
kerülő részt vették számba. Amennyiben mind a táblás, mind az egyéni gazdái-
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10 11 12 13

Kengyel 293 253

Kuncsorba
Tiszaroft
Tiszaföldvár
Tiszakürt
Pusztaecseg
Tiszavárkony
Tószeg
Vezseny
Cibakháza
Kunszentmárton
Jászfelsöszentgyörgy
Jásztelek
Jánoshida

Abádszalök
Nagyrév

Tiszainoka
Tiszasas

205
217
825

66
250 d
531
507

67
46

1067
51
49
44

94
89

S91
S60

423

1241

268

205
257
825

66
200

531
486

61
46

1067
51
49
44

46

591
5G0
423

1241
••

44

316
33

200

90

189

95

37
70

702
120

26
106

105
64
44

526
74
37

216

27
Ili

6

93
23
26

27

71

253

159
257
509

29

396

46
999
51
49
44

335
94
46

560
423

268

61

31
70

115
7

75

518
74
16

15

120
22
10

Áttekinthetetlen, olvashatat-
lan adatsor
14

1
30

4
5
4
7
2

11

5

„30 hold és 14 holdas
parcella"

18

• „9000/1948. korm. sz, r. hatálya alá eső bérletek"
•• A kérdőíven a válasz: „Nem alakult ki táblás művelés a föld íekvésénél fogva, azonban 30 holdon közös őszi munkát végeztek"
a) A kérdőíven részletezve: 11 kh rizs, 9 kh búza és egyéb
b) „ „ 408 kh szántó és 71 kh legelő
c) ,, ,, 212 kh 812 n-öl szántó, 11 kh 1044 n-öi gyümölcsös, 12 kh 231 n-öl kert, 14 kh 1280 n-öl rét, 12 kh 1O94> n-öl szőlő.
d) „ „ 2. kérdésre: 200 kh és 50 kh rizstelep

3. kérdésre: 120 kh szántó és 80 kh legelő
e) Ebből 125 kh-n rizsművelés, 63 családdal.



kodásra kijelölt területet számításba veszik, amivel a teljes képet megadhatták
volna, 1141 kh lett volna az összterület. Inkább jellemző azonban a kis területű
igénybevétel, 100 kh-n alul, 10 helyen van, 3 községből pedig igénybevételt egyál-
talán nem jelentettek, azonban ezeken a helyeken is sor került ténylegesen erre.
A szövetkezeti felügyelők jelentése szerint ugyanis Jászfényszarun 84 kh, Tisza-
sason pedig 67 kh került a földbérlő bizottság kezére, s azt egyéni kishaszon-
bérletre osztották ki csakúgy, mint Abádszalókon a 335 kh területet, amelyet az
ottani földbérlő bizottság az igénybevételi rovatba nem írt be, de a kérdőív 6.
pontját képező egyéni kishaszonbérletet tudakoló kérdésre válaszul bejegyezte.

A 9000-es rendelet hatálya alá eső területeket a legtöbb helyen teljesen
művelés alá, akkori szóhasználat szerint gondozásba vették. A 38 kérdőív közül
26-ról egyértelműen ez olvasható le. A többi esetben ugyan van valamelyes el-
térés, de annak nagysága nem számottevő. Egyedül Besenyszögön nagy a különb-
ség, ahol az 1312 kh-s igénybevétel mellett csak 146 kh-t kitevő felhasznált terület
van bejegyezve, ami annak tulajdonítható, hogy igen sok rossz minőségű földjük
vok a besenyszögieknek, amelyet ugyan igénybe vettek, de arra jelentkező igénylő
nem volt.

A földbérlő szövetkezetek és csoportok szervezői igyekeztek az igénylőket
a földek közös megművelésére serkenteni. A községek nagyobb részében ez nem
sok sikerrel járt, hiszen a 31 földbérlő szövetkezetet vagy csoportot alakított köz-
ség közül csak 14-ből jelentették azt, hogy táblás művelésre jelentkeztek. Ahol
ilyenre sor került, általában ott is csak az igénylők kisebbik része, a földeknek
kisebbik hányadán vállalkozott a közös termelés e kezdeti formájára. Túrkevén
pl., ahol a legnagyobb az igénybe vett terület, annak alig 1/3-án vettek tervbe
táblás művelést. Ellenpélda, hogy Jászapátin az igénybe vett földnek csaknem
felén, Pusztaecsegen és Kunmadarason pedig teljes egészét ilyen módon kívánták
megművelni. Ez utóbbi helyen az is figyelemre méltó, hogy valamennyi bérletre
jelentkező vállalkozott a táblás művelésre. Ezeken kívül azonban más községek-
ben ilyen nagyarányú jelentkezés nem tapasztalható.

Nem érdektelen szemügyre venni, hogy a táblás gazdálkodás útjára lépők
milyen létszámban és milyen területen kezdeményezték a közös termelést, mekkora
egységeket képeztek. E téren is nagyok a különbségek. Amíg pl. Kenderesen 88
jelentkező 3 csoportban, 733 kh, 209 n-öl fődet vont táblás művelés alá, Túr-
kevén 736 kh területen, 141 jelentkező nem kevesebb, mint 22 csoportot akart
alakítani.

A kérdőívek eszközjuttatást kimutató 11-13. kérdésekben foglalt részét
6. és 7. táblázatunk foglalja össze.

A 6. táblázatból megállapítható, hogy csupán 13 községben került sor épület
juttatására. Míg a táblás művelést tervbe vevők sem mind rendelkeztek épülettel,
csupán 7 a 14 közül. A juttatások általában 1-1 tanya tartozékaiból állottak.

A 7. sz. táblázat tanúsága szerint gép- és eszköz juttatásban 6 szövetkezet
részesült. Valamennyien csak munkagépeket kaptak, erőgépet egyet sem. Ez gya-
korlatilag azt jelentette, hogy saját vonóerő-állományukat az igás állatok jelent-
hették. Ezeket azonban még a szerszámokhoz, eszközökhöz képest is kevés szövet-
kezet kapott. Besenyszögön pl. állattal egyáltalán nem rendelkeztek, így a kapott
szántóföldi gépek hasznosítása akadályokba ütközött. Ebből a szempontból ked-
vezőbb a másik eszközhöz juttatott, de állattal nem rendelkező szövetkezet, a
tiszaderzsi helyzete, mert a nekik adott eszközök egy része a szőlőművelés szer-
száma volt, aminek hasznosítása állatok nélkül is lehetséges volt.

Az épülctfel'szerelés és állatjuttatás adatait összevetve azt láthatjuk, hogy
csak Túrkevén, Jászjákóhalmán, Jászkiséren és Kunmadarason kaptak mindhárom
eszközcsoporból, itt sem mindig arányosan, és Jászkisér, Kunmadaras kivételével
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G. sz. táblázat
A földbérlő szövetkezetek és csoportoknak juttatott épületek

Helység Lakó-
épület

Mellék-
épület

Gazd.
épület

Tanya Istálló Sertésól Juhhod. Góré Magtár Kastély Kocsiszín Takar-
mányos

Gépszín

Túrkeve 1 a
Fegyvernek 2
Jászjákóhalma 3
Jászalsószentgyörgy
Jászkisér
Dévaványa
Kunmadaras 8 c
Tiszaderzs 3
Kengyel 1 d
Kuncsorba 1 e
Cibakháza 1 f
Kunszentmárton 1
Tiszakürt l g

2
5b
4

x) A juttatott épületek számát nem határozzák meg pontosan
a) Tanyai lakóépület
b) Lakóházból és melléképületekből áll
c) Cselédlakás
d) Négyrészes cselédlakás
e) Egyszobás
f) Cselédlakás
g) Cselédlakás



A földbérlő szövetkezeteknek és csoportoknak juttatott gép, szerszám
és állat mennyisége községenként

7. sz. táblázat

Helység E k e Vetőgép Borona E k e k a p a Szekér Lószerszám J á r o m G y ű r ű s - Sima- Boros- Szőlő- Permetező
henger h e n g e r hordó prés

Besenyszög
Túrkeve
Jászkisér
Kunmadaras
Tiszaderzs
Jászjákóhalma

2a

12
161
2g

l b
1
4
3
2

2c
1
4d
7
1

12 2 pár 8 e

„legszükségesebb gazdasági felszerelés"

Tiszaderzs
Túrkeve
Jászjákóhalma
Jászkisér
Kunmadaras

Szőlőzúzó Tárcsa Ló Szarvas- Sertés Bivaly

4 3
2j

4 131c
9 21

a) 1—1 egyes és ket tes
b) 18 soros
c) 1—1 kető-, ileltve négytáblás
d) k ö n n y ű b o r o n a
e; tészlával
f) 9 db egyes és 7 kertes
g) kettes
j) a ökör
k) 1 tehén, a többi ökör
1) 2 db ökör



igen kis mennyiségben, a földhöz és a taglétszámhoz képest keveset. Az állatjutta-
tásokat mutató táblázatból az is kitűnik, hogy az egyébként is kevés kapott jószág-
ból alig van haszonállat, majdnem teljesen igavonókról van szó. A kérdőív 14.
pontja éppen ezzel összefüggésben tudakolja, hogy van-e lehetőség törzstenyészet
tartására. Igenlő választ adott Szolnok, Túrkeve, Jászapáti, Dévaványa, Kun-
madaras, Törökszentmiklós, Kuncsorba, Tiszaföldvár és Kunszentmárton.

Az eddigiekből látható, hogy igen kevés eszközzel rendelkeztek a 9000. ren-
delet alapján bérlethez jutottak. 1948 őszén nagyrészük kölcsönből tudta a terme-
lést megindítani. A kapott hitelek formáit mutatja községenként a 8. sz. táblázat.

Helység

Pusztaecseg
Tiszaroff
Tiszaderzs
Dévaványa
Szajol
Besenyszög
Kunszentmárton
Cibakháza
Tiszaföldvár
Kengyel
Törökszentmiklós
Kunmadaras
Tiszasüly

Szántás!

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1948

Vetőmag

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

őszén adott

Műtrágya

X
X
X
X
X
X
X

hitelek megoszlása

Helység

Jászkisér
Jászalsósztgyörgy
Jászapáti
Jászjákóhalma
Jászdózsa
Túrkeve
Jászfényszaru
Vezseny
Tószeg
Rákóczifalva

Fegyvernek
Jásztelek

Szántási

X
X
X
X
X
X
X
X

x
X

X

X

8. S2

Vetőmag

X
X
X
X
X
X
X
X

x
X

X

:. táblázat

Műtrágya

X
X
X
X
X
X
X
X

x
X

X

X

A 2-7-ig terjedő szakasz mellett a kérdőív legfontosabb része a 16-17. pont.
Az ezekre adott válaszok sokatmondónk a tekintetben, hogy az egyes községekben
milyennek ítélték meg a földbérlő szövetkezetek jövőjét. Jászfelsőszentgyörgyön
és Tiszasason mindkét rovatot üresen hagyták, ami aligha jelenthet mást, mint
Cibakháza, Abádszalók, Jászalsószentgyörgy, Jánoshida és Jászfényszaru esetében,
ahol az előbbi 2 községhez hasonlóan válasz nélkül hagyták a 17. kérdést, a i6.-ra
azonban egyértelműen nemet mondtak, annak ellenére, hogy a megemlített közsé-
gek egyikében sem volt még táblás művelés. Mind a 7 helységben a közös gazdál-
kodás teljes kilátástalanságát látják. Ezt jelzik a megnyilatkozások ugyanúgy, mint
Nagyréven, ahonnan azt írták be a 16. rovatba, hogy „az igénybevett terület
3 tagban fekszik és mindegyik alkalmas a táblás művelésre, azonban minden
kísérlet megtört az érdekeltek makacs ellenállásán". Jásztelekről is nemleges
választ adtak a táblás művelés lehetőségére, a 17. pontban pedig e vonatkozásban
semmitmondó „nincs bérlőszövetkezet" megjegyzést írták, amit a 18. pont alatt
meg is ismételtek más megfogalmazásban.

Az eddigiekben felsoroltak egyértelműen elutasító magatartást tanúsítottak,
még támogatást sem kértek. 4 helyen, bár táblás csoportjuk nem volt, segítséget
igényeltek. Rákóczifalván a földbérlő szövetkezet a trágyaellátásban várta a ki-
segítést, minthogy állatjuttatásban nem részesült. A vezsenyi bérlőcsoport segélyt
kért, szarvasmarha- és sertéshízlalást akart folytatni, bár épületet nem kapott.
A tiszasülyi szövetkezet, amely semmiféle eszközhöz nem jutott, segélyt, mező-
gazdasági gépeket és igavonó jószágot kért, tehát lényegében a remélt támoga-
tásra akarta építeni gazdálkodását. A tiszaderzsi bérlőszövetkezet, bár egyelőre
nem látott lehetőséget a táblás gazdálkodás megvalósítására, teljesen reális per-
metezőszerek és hitel; iránti igényt jelentett be, hogy juttatott eszközeivel szőlő-
és gyümölcstermelést folytathasson. Jászdózsáról ugyancsak kitöltetlen 16. rovat-
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tal érkezett vissza a kérdőív, de ott segély helyett tagosítást kértek, hogy táblás
művelést lehessen folytatni és úgy ítélték meg, hogy „tagokat felvilágosító elő-
adások tartása szükséges, hogy a kulákbefolyás alóli megszabaduljanak". Jászszent-
andráson a 16. rovatba írták hiteligényüket, a 17-est üresen hagyták. 4 olyan
helységben, ahol már volt táblás gazdálkodás, nem láttak lehetőséget annak az
egész igénybe vett területre történő kiterjesztésére, de reális igényekkel léptek
fel a már meglévő közös gazdálkodás érdekében. Tiszaföldváron permetezőgépet
és a baromfitenyésztéshez szükséges kellékeket kértek, a dévaványiak jelentős
számú épületeikbe törzstenyészetet, emellett műtrágyát és segélyt igényeltek.
Jászkiséren, ahol ugyancsak épületek álltak rendelkezésükre és igavonó állatuk
is volt, de haszonállat nem; sertéstörzstenyészet és hizlalás megkezdéséhez vártak
támogatást. Jászapátin a gazdasági felszerelésük bővítését kérték, bár eszköz-
juttatásról emlíést nem tettek. Kunszentmártonban az összes igénybe vett terület
igen kis részét tette ki a táblás művelésű terület, mert 1946-ban két birtoktesten
már volt alakulva kollektív gazdálkodás és azonidőben semmibedőlt". E meg-
jegyzés mellett készpénz- és műtrágyasegélyt, valamint sertés- és juhtenyészetet
kértek.

Nyolc községben úgy ítélték meg, hogy teljes egészében ugyan nincs lehető-
ség az igénybe vett terület közös művelésére, de részben lehetőség nyílik rá.
Tiszainokán a 89 kh-ból 42 kh-ban jelölték meg a táblás művelésre alkalmas
területet, ehhez viszont csupán 40 Ft segélyt kértek. Szolnokon 60 kh rizst akar-
tak közösen termelni, amihez a MOSZK beleegyezését várták, és szándékukban
állt, hogy a törpebirtokosok bevonásával 200 hold rizst termeljenek. Fegyver-
neken a szövetkezeti gazdálkodás propagandáját, Besenyszögön rizstelep létesí-
tésére és fejlesztésére szolgálló pénzkölcsönt tartottak szükségesnek ahhoz, hogy
meginduljon az igénybe vett terület egy részén a táblás művelés, továbbá igé-
nyelték a tavaszi kalászosok vetéséhez kölcsön és árpa, zab, kukorica, napraforgó
vetőmag juttatását. A felsorolt 4 helyen még a felmérés idején nem volt kol-
lektív gazdálkodás, másik 4 községben, ahol részben megvalósíthatónak tartot-
ták azt, már volt ilyen kezdeményezés. Tószegen 27 kh kivételével saját erőből
is megvalósíthatónak tartották, mert „FMSZ traktorral, cséplőgéppel, vetőgéppel
rendelkezik, törzstenyészete (juh) van előjegyezve, haszonbérlet keretében cse-
metekerthez jutott, a kishaszonbérlők földjeit szántotta, táblás műveléshez 30%
kedvezménnyel". Kenderesről egyrészt azt olvashatjuk, hogy „a Földbérlő Szö-
vetkezet újjáalakulóban van, az új alapszabály és kiküldött kéne a MOSZK me-
gyei kirendeltségétől", másrészt, hogy szükségük lenne szántási és vetési segélyre,
hogy 94 kh 675 n-öl kivételével egész területükön táblás művelést valósíthassanak
meg. Kuncsorbán 2000 Ft segélyt, sertés- és szarvasmarha törzstenyészetet kértek
és 1 pár lófogatot hangsúlyozottan a táblás gazdálkodás céljaira. Törökszent-
miklóson azzal a megjegyzéssel tartották lehetségesnek bővíteni a táblás műve-
lésű területet, hogy „mindenfajra anyagi és gazdasági felszerelésben és igaerőben
segély" szükséges, mert a 18. rovatban olvashatjuk „az itteni kishaszonbérlők
teljesen nincstelen, földműves családok".

Táblás művelésre az egész igénybe vett területen 9 községben tartották
megfelelőnek a feltételeket. Tiszakürtről azt írta meg a földbérlő bizottság,
hogy az igénylők akarják a táblás gazdálkodást azzal a feltétellel, hogy szántás,
trágyázás céljaira hitelt kapnak, mert bár bérlőszövetkezetük, sőt már táblás
csoportjuk is volt, mégsem kaptak még semmiféle kölcsönt. Nagykörűből szintén
hitelt kértek a teljes terület táblás gazdálkodásba vonásához, Túrkevén törzs-
tenyészetet, Kengyelen trágyát és segélyt, Tiszaroffon műtrágyát. Ez utóbbi köz-
ségben a földbérlő bizottság megállapítása szerint a területi adottságok meg-
felelőek lennének arra, hogy a táblás művelést megvalósítsák, de „a földbérlő
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bizottság minden igyekezete meddő maradt a táblás műveléssel kapcsolatban
egyelőre", tehát az akadályt az igénylők ellenállása jelentette. Pusztaecsegről juh-
állományt kértek, mert bár épületjuttatásaik között hodály nem szerepelt, de
80 hold olyan legelőjük volt, amely csak juhtenyésztésre volc alkalmas. Jász-
jákóhalmán a meglevő gazdasági épületek tatarozására, felszerelések vásárlására
és a trágyaellátás biztosítására kértek segélyt. Kunmadarason, ahol 97 holdon
rizstermelés folyt, a meglévő gazdasági épületekben igavonó jószágaik mellett
sertéshizlalási és törzstenyészetet akartak megvalósítani. Tiszavárkonyból fejlesz-
tési lehetőség megjelölése helyett azt írták, hogy a földbérlő szövetkezet nem
alakult meg. Az itt felsorolt, az igénybe vett terület egészét táblás művelésre
alkalmasnak ítélő 9 község közül Tiszakürtön, Túrkevén, Pusztaecsegen, Kun-
madarason már volt a terület egy részén táblás gazdálkodás, a többi helyen
az elkövetkezendő időszak feladatának tekintették annak kiépítését.

A kérdőívek adatainak áttekintése, amely esetenként nehézkes és helyen-
ként ellentmondásokba is ütközik, azt mutatja, hogy a közös gazdálkodás elter-
jesztésének első kísérlete Szolnok megyében nem kevés — elsősorban gazdasági
jellegű - nehézségbe ütközött. A kedvezőtlen indulási feltételek jelzik, hogy
saját erőből az első szövetkezőknek kevés lehetőségük volt arra, hogy ezekben
a szegény paraszti társulásokban, amelyeket a fölldbérlő szövetkezeti csoportok
képviseltek, saját erőből eredményesen gazdálkodjanak. Ezt csak hathatós támo-
gatással remélhették, amint azt az előzőekben ismertetett fejlesztési elképze-
lések is egyértelműen mutatják.

Urbán László

JEGYZETEK

1 A falusi szövetkezeti mozgalom 1945—48 kö-
zötti szakaszát Szakács Sándor: A népi
demokratikus agrárfejlődés kezdetei Ma-
gyarországon c. könyvének 209—235. oldala
tárgyalja. (Akadémiai Kiadó. 1971.)

2 Az MKP. illetve az MDP szövetkezetpoliti-
kai programjának alakulását és annak gya-
korlati kihatásait a földbérlő szövetkezetek
szervezésének időszakára több szerző elem-
zi. Meg kell említenünk dr. Fazekas Béla:
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének
kezdetei 194'5—1950 címmel írott, a Statisz-
tikai Szemle 1973 10. számában megjelent
cikkét, továbbá Orbán Sándor: Két agrár-
forradalom Magyarországon (Demokratikus
és szocialista agrárátalakulás Magyarorszá-
gon 1945—1961). Akadémiai Kiadó. 1972. 79—
82. oldal, Donáth Ferenc: Demokratikus
földreform Magyarországon 1945—1947. Aka-
démiai Kiadó. 1969. 390. old.. M. Somlyai
Magda: Szabadulás és magvetés (Az 1945-ös
földreform történetéből), Bp. 1961. 143—Ilii.
old.

3 Megjelent: Magyar Közlöny Rendeletek Tá-
ra 1948. augusztus 29.

4 A paraszti érdekképviselet kérdését Szakács
Kálmán: Paraszti érdekképviselet és szö-
vetségi politika (1947—1948) címmel a Párt-

történeti közlemények 1971/3. számában
elemzi. (46—79.)

5 A szóbanforgó heti jelentéseket a Szak-
szervezetek Országos Tanácsának központi
levéltárában végzett kutatások során a
Szolnok megyei Szakmaközi Bizottság irat-
anyagában 1948—3. tételszám alatt találtam.
A FEKOSZ iratokról szóló részben közre-
adott külön meg nem jelölt forrású adataira
ebből a forrásból származnak.

6 Üj Magyar Központi Levéltár Jász-Nagy-
kun-Szolnok vm. szövetkezeti felügy. 1947—
1949. 1237 194'3.

í A kérdőíves felmérés adatlapjai az Oj Ma-
gyar Központi Levéltárban a Kereskedelem
és Szövetkezetügyi Minisztérium iratanya-
gában Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
szövetkezeti felügyelőjének iratai 1355 1948.
sz. alatt található. A kérdőíves felmérésről
szóló részben szereplő, külön meg nem
jelölt forrású adatok ezen kérdőívekről va-
lók.

8 Magyarország iközséghatáros alaptérképe,
jelkulcsa és közigazgatási tájékoztatója
(összeállította az Országos Rendőri Beje-
lentő Iroda) Bp. 1948. 56—58. old. alapján.

9 Magyarország helységnévtára 1956. Köz-
gazdasági és Jogi Kiadó 1956. 727. old.
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Adatok a termelőszövetkezeti szervezés negyedszázad előtti
történetéhez

(Tszcs alakulások, átszervezések, tagosítás 1949 őszén Szolnok megyében)

Az 1948. őszi - elsődlegesen még nem kallektivizálási célzatú1 - termelő-
szövetkezeti szervezés - a földbérlő szövetkezetek és csoportok létrehozása után,
1949-ben már a tömeges átszervezés igényével folyt a paraszti termelői közössé-
gek kialakítása.

Az év eleje még az előző őszön létrejött bérlőcsoportok felülvizsgálata jegyé-
ben telt el, amely - a csoportok hivatalos elismerése mellett - azok politikai és
gazdasági felmérését jelentette. Az év második részének feladatait részben ennek
tapasztalatai szabták meg, de elsődleges szemponttá már a meglévő csoportok
megerősítése helyett az újak szervezése vált.

1949. őszének változásait a tagosítás vezette be. Bár ezt megelőzőleg is elő-
fordult tszcs-alakulás, azonban az inkább csak szórványos „előjátéka" volt az ősz
közepén - második felében lezajló szervezésnek. Az első részleges tagosítás 1949
szeptemberében zajlott le Szolnok megyében. Ennek során egyik forrásunk szerint
32 termelőszövetkezeti csoportnak 10 991 kh-t tagosítottak.^ Másik feljegyzés az
/. sz- táblázatban foglalt csoportok tagosításáról tudósít.1'

1. sz. táblázat

Sorsz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

A község neve

Jászkisér
Jászladány
Jászladány
Karcag
Karcag
Karcag
Karcag
Karcag
Karcag
Kenderes
Kengyel
Kisújszállás
Kisújszállás
Kisújszállás
Kisújszállás
Kisújszállás
Kunszentmárton
Kunhegyes
Kunhegyes
Kunhegyes

A csoport neve

Táncsics
Úttörő
Táncsics
Szabadság
Petőfi
Kossuth
Dózsa
Táncsics
Ságvári
Dózsa
Sallai
Dózsa
Sallai
Petőfi
Táncsics
A d y

Zalka Máté
Vörös Csillag
Üttörő
Micsurin

Taglétszám

39
21
38

104
4*2
40
51
40
15
43
27
20
16
42
21
17
94
26
31
27

Földterület

384 ka t . h.
400 ,
244
953 ,
311
177
552
788

199
618
196 ,
163
166
457
180
263
541
312
402
359
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2. sz. táblázat

A község neve

Rákóczifalva-Üjtelep
Szolnok
Szajol
Besenyszög
Abádszalók
Üj szász
Cibakháza
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszapüspöki
Tiszasas
Fegyvernek
Tiszaug
Mezőtúr
Jászalsószentgyörgy
Abádszalók
Mezőtúr
Jászjákóhalma
Jánoshida-Pusztamizse
Alattyán
Tiszaszentimre-

Ojszentgyörgy
Jászfelsőszentgyörgy
Pusztamonostor
Rákóczifalva
Felsőszászberek

A tszcs neve

Oj Élet
Szabadság
Előre
Erdei Ferenc
Gerő
Szabadság
Vörös Csillag
Szabadság
Dózsa
Petőfi

Petőfi
Alkotmány

Béke
Gorkij
Béke
Tolbuchin
Vörös Csillag

Kossuth
Vörös Sarok
December 21.
Béke
Béke

Az alakulás
időpontja

VIII. 18.
VIII. 29.

IX. 6.
IX. 10.
IX. 12.
X. 10.
X. 18.
X. 20.
X. 21.
X. 24.
X. 25.
X. 27.
X. 27.
X. 28.
X. 30.
X. 31.

XI. 16.
XI. 22.
XI. 26.
XI. 28.

X I .

XII. 1.
XII. 9.
XII. 19.
IX. 22.

• az iratban

Taglétszám
összeen

26
18
18
10
23
16
11

»•
25

6
24

6

11
lOt
10

20
13
13
15
13

15
11
12
15
In

javítva 12-re

Nincstelen
tag

1
10
5
4

11

3
—
—
11
2
8

—
2
7
4

10
—

4
—
—

—
—
—
—

—

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Kunmadaras
Kunmadaras
Mezőtúr
Mezőtúr
Mezőtúr
Tiszagyenda
Tiszaszentimre
Tiszasüly
Túrkeve
Túrkeve
Zagyvarékas
Tiszavarkony

Dózsa
Kossuth
Petőfi
Szabadság
Gerő
Rákosi
Fehér Imre
Vörös Csillag
Táncsics
Vörös Csillag
Vörös Brigád
Petőfi

32
75
39
42
36
32
76
25
39
94'
27

341
414
314
396
388
402,
S08

385
327
634
129

A tagosítás során a termelőszövetkezeti csoportok terüllete nemcsak koncent-
rálódott, hanem kisebb-nagyobb mértékben meg is növekedett. Ennek forrása
részben a tagosítás során belépő új tagok földje, részben az állam által átadott
különböző származású területek.

A tagosítás nem váltott ki egyöntetű elégedettséget. Több csoport kifogá-
solta, hogy kimaradt a rendezésből. Karcagról pedig a felülvizsgáló bizottság
elnöke október i-én a következőket álliapította meg: „A tagosítás rosszul sikerült.
Nem egy tszcs egy tagban elfekvő földje mellé 5-4 tagban kapott földet. Ritka
az a tszcs, amelyik komoly állattartásra alkalmas épületekkel felszerelt tanyát
kapott volna".4
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Üjgazdatagok
10 kh 10 kh
alatt felett

25

a
7
1

10
13
11

9«
14

4

15
6
9
3
6

10
13
7

15
13

15
10
12
15

2

—
—

4
2

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

2
—

—

1
—
—

8

Régi
kisparaszt

—
—

1

_
—
—

—
1

—

—
—
—
—
—
—

—

.
_

—
—

—

öss ter.

111 kh
226 kh
103 kh
110 kh 1400 n-öl
154 kh
36 kh

100 kh
114 kh
125 kh
117 kh
306 kh
28 kh

158.5 kh
102 kh
123 kh

97,5 kh
94 kh

66,75 kh
85 kh

56.5 kh

110 kh
65 kh
49 kh 130 n-öl

72,5 kh
116 kh

Táblák
száma

5

10
4

17
12
10

15
7

70
6

18
5

12
9

16
13

30
11

8

15
7

A tagok által
saját

90
19.5
33
50
47
86
27
37
58
20
41
23
33,5

5
15

9,5
94
66,75
85
43

51

40
72,5

116

k h
k h
k h
k h l«0O
k h
k h
k h
k h
k h
k h
k h
k h
k h
k h
k h
k h
k h '
k h
k h
k h

k h

k h
k h
k h

bevitt terület
bérlet

6
19.5
—

35
—

—
—
—
—

6
—
—
—

13
—

8
—
—
—

3

14
56*:

—
—

—

k h
i k h

k h

k h

k h

k h

k h

k h

** az iratban nincs megjelölve, hogy saját tulajdona-e
vagy egyéni bérlet

A tagosítás szeptember végére befejeződött. A termelőszövetkezeti szervezés
viszont ezidőtájt lendül't fel. Az ennek során lejátszódott események, folyamatok
igen bonyolult, sokrétű rendszert alkotnak, amelyeknek nyomon követése a ren
delkezésünkre álló terjedelmi keretek között nem oldható meg. A különböző
szintű törekvések, érdekek egyezésének vagy összeütközésének, eredményeknek
és ellentmondásoknak feltárása nagyobb, elemző tanulmányt igényel. A rendelke-
zésünkre álló igen gazdag forrásanyagban, állami és pártszervek iratainak soka-
ságában feltáruló adatoknak csak egy töredékét mutathatjuk be jelen keretek
között. Figyelmünket elsősorban a statisztikai jellegű információkra összpontosít-
juk. Nem állíthatjuk azonban e vonatkozásban sem, hogy teljes képet adunk.
A táblázatokban közölt adataink ugyanis nem egy áttekintő statisztikából szár-
maznak, hanem több tucatnyi irat adatainak összeegzésével állítottuk össze a ki-
mutatásokat, így nem is a teljességre, inkább a jellemző kép bemutatására tö-
rekszünk.

Az 1949 őszi termelőszövetkezeti alakulási adatok részben az alakuláskor
felvett dokumentumokból, részben az 1949 novemberi-deeemberi felülvizsgálatok
irataiból származnak.

Az alakuláskor felvett adatokat a 2. számú táblázatban foglaltuk össze?
A november-december folyamán végrehajtott felülvizsgálat alakulásra vonatkozó
számszerűségeit pedig a következő - 3. számú táblázat mutatja?
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Község neve

Tiszasüly
Kisújszállás
Felsőszászberek
Mezötúr-Pusztapó
Nagykörű
Mezőtúr
Tiszaföldvár-Homok
Tiszasas
Jánoshida-Pusztamizse
Kenderes

Tszcs neve

Vörös Csillag
Ady Endre
Béke
Rózsa Ferenc
Petőii
Táncsics
Üttörő
Rákóczi
Tolbuchin
Szabadság

Alakulás ideje

VIII. eleje
VIII. 23.

IX. 19.
X. 9.
X. 24.
X. 25.
X. 27.
X. 27.
X. 21.
X. 25.

3.

Taglétszám

25
27
19

32
10
14
27
16
17

sz. táblázat

Terület

385 kh
264 kh
116 kh

116 kh

76,5 kh
104 k h 908

85 kh
316 kh

A megalakulásukat 1949 őszén kimondó tszcs-k csak részben voltak új cso-
portok, hiszen közülük néhány már létező, de a Földművelésügyi Minisztérium
által még el nem ismert, ún. vadcsoport volt. Túrkevén - a felülvizsgáló bizottság
nov. 15-i megállapítása szerint - a Dózsa Tszcs 1948 októberében alakult, mint
vadcsoport, de engedélyt csak 1949 szeptemberében nyert.' A szóban forgó enge-
délyezés szeptember i-én történt meg, az augusztus 25-én keltezett kérvény alap-
ján.' A felülvizsgáló bizottsági dokumentumok szerint rizstermelő vadcsoportokból
alakult Mezőtúron a Sallai és az Alkotmány, valamint Törökszentmiklóson a Petőfi
Tszcs is." Hasonlóképpen jött létre a Szolnoki Szabadság Tszcs.'" A túrkevei Tán-
csics 5 vadcsoport egyesülésével született meg. Rizstermeléssel még számos helyen
kezdtek foglalkozni hivatalos jóváhagyás nélkül 1948-49-ben, sőt korábban is.
Ezeket a társulásokat 1949 őszén kissebb-nagyobb átszervezéssel tszcsk-ké alakí-
tották át. Karcagon a „vadcsoportokat" az engedélyezett tszcsk-be olvasztották
be, így ott nem növekedett velük a csoportok száma 1949 őszén.12

A vadcsoportok átszervezése nem ment zökkenőmentesen. Szolnokon a Sza-
badság Tszcs megalakításakor az elődjét jelentő vadcsoport 23 tagjából csak 11
volt hajlandó tagja maradni az átszervezett csoportnak.1'5

A vadcsoportok átszervezése gyakorlatilag a termelőcsoportok egységesítésének
irányába hatott, hiszen azt ugyanazon szempontok érvényesítésével hajtották
végre, amelyeknek alapján az újonnan alakuló csoportok létrehozása történt.
Az egyik legfontosabb követelmény az egyéni kezelésben levő területek közös
művelésbe adása volt. Korábban a csoport tagjai sok helyen egyéni gazdálkodást
is folytattak kisebb-nagyobb területen. A tiszaroffi Dózsa csoportnál pl. 1949.
október i-én még azt állapítják meg, hogy a közös 80 kh mellett mintegy 130-140
kh-t a tagok egyéni kezelésben tartanak.1'

A földek bevitelének követelménye nem talált egyöntetű fogadtatásra.
A Tiszaroffi Dózsa esetében pl. a gazdasági cselédekből lett újgazda-tagok „ki-
jelentették, a saját földjeiket nem viszik be", ehelyett a gazdasági év végén fel-
oszlik a csoport.1"1 A Karcagi Kossuthból 7-en léptek ki a 40 közül, merc nem
akarták földjüket bevinni."' A városnak egy másik, Táncsics nevét viselő termelő
csoportját 52 tagjából 24 hagyta el, aminek oka - az egykorú dokumentum sze-
rint - „főleg a földek behozatala volt", bár „hozzájárult még az is, hogy a várt
eredmény elmaradt".1' A Mezőtúri Sallai alapját képező vadcsoportból 13 tag
közül 9 volt hajlandó földjét beadni.1'" A Karcagi Petőfi esetében a régi tagok
12-en maradtak a 42-ből.'"

Arra is van azonban nem egy példa, hogy a tagok a földbevitelt egyöntetűen
elfogadták. A Felsőszászbereki Béke 10 alapító tagja, valamennyien újgazdák,
„juttatott földjeik teljes egészével léptek be a csoportba".2" A Nagykörűi Petőfi
tagjai „úgy saját, mint bérelt szántó földjeik" egészét bevitték.21 A Jánoshidai
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Dimitrovnál „a tagság ioo°/o-osan beadja a földjét a közös megmunkálásra"."
A Karcagi Táncsics 22 tagja közül 20 rendelkezett földdel, akik „úgy a saját,
mint a bérelt területeiket teljes egészében a közös művelés alá bocsájtották", ami
által 137,5 kh-val növelték a csoport földterületét".2' A tagok az alapszabály
értelmében 0,5 kh-t megtarthattak egyéni kezelésben (háztáji). Ehhez a legtöbb
helyen ragaszkodtak is. A Tiszagyendai Vörös Csillagnál 3 nagycsaládos tagnak
a háztáji területét a csoport 1200 négyszögöké emelte.2' A Mezőtúri Sallai tszcs-
nél „a bizottság (t. i. a felülvizsgáló bizottság) sem volt tisztában a működési sza-
bályzattal", így 1,5 kh-t hagytak kint tagonként.20 Több helyen viszont a fél hold
egyéni művelésről is lemondtak. Mezőtúron a Táncsicsnál a földet beadó tagoknak
csak a fele akarta a 800 négyszögölet saját kezelésben megtartani, „a többi tagság
ezt a területet is a csoport művelésére bízta".2' Ugyanebben a városban a Petőfi
tszcs tagjai úgy döntöttek,, hogy a 800 négyszögölek egy tagban lesznek, s hason-
lót olvashatunk az egykorú dokumentumban az ottani Vas Zoltán tszcs-ről is.2s

A beadott földek után járó földjáradékra a legtöbb helyen igényt tartottak
a tszcs-tagok. Voltak azonban kivételek is. A Mezőtúri Petőfinél a november 25-i
gyűlésen úgy döntöttek, hogy földjáradékot nem fizetnek.28 Az ugyancsak mezőtúri
Vas Zoltán csoport tagjai ,,a bevitt föH után nem követelnek semmiféle jára-
dékot".30 Ezeket az eljárásokat a december 3-i felülvizsgáló bizottsági beszámolón
a Mezőgazdasági Igazgatóság részéről helytelen eljárásnak minősítették azzal,
hogy taszítólag hat a kívülállókra. Leszögezték, hogy „ragaszkodni kell a föld-
járadék adásához".31

Az egyéni kezelésben ltvő területek bevitele a közös művelésbe a terület-
növekedésen túlmenőleg számos tszcs-nél a közös tevékenység bővülését is jelen-
tett. Sok csoport ugyanis korábban csak a rizstermelést folytatta kollektíven.
A földbevitel száraz művelésű területeket is a közös művelés alá vonta. 1949
őszén így hagyott fel az egyoldalú rizstermeléssel a Mezőtúri Béke (korábban
Gerő néven működő) csoport is, többek között.32 Egyes csoportok nem akarták ezt
megtenni. Kenderesen a Szabadság tagjai 1949-ben „szárazföldi termelést nem
folytattak", s „1945-ben a földreform során juttatott földjüket a közös termelésbe
nem vitték be".33 Ugyanebben a községben az ún. Kovács csoport tagjai 4 kivé-
tellel „a szántó földjüket nem hajlandók beadni, közölvén, hogy csak rizsre kértek
engedélyt, és csak arra hajlandók".34

A földbevitel és egyéb okok miatt az 1949. őszi átszervezések során egyes
termelő csoportokból több-kevesebb kilépés történt. Ezt új tagok felvételével
igyekeztek ellensúlyozni. Az azonban így is jellemző, hogy a földterület növeke-
désével nem tartott lépést a taglétszám bővülése, két okból. Egyrészt, mert a ki-
lépések természetesen nem csökkentették a közös területet, hiszen az osztatlan
csoportbérlet volt. Másrészt a belépő új tagok között voltak olyan földhözjutta-
tottak, akik 5-10 kh, vagy annál is nagyobb területeket vittek be, mert azok
rossz minősége miatt megélhetésüket nem látták biztosítva. A taglétszám és a
földterület aránytalan alakulásának talán a legszembeötlőbb példája a Karcagi
Petőfi csoport esete. Ennél 1949 őszén, amíg a földterület 136 kh-ról 363 kh-ra
nőtt, a taglétszám 42-ről 26-ra esett vissza, annak ellenére, hogy 14 új belépő
is volt.35

Már az újonnan alakult csoportok táblázatában láthattuk, hogy már létre-
jöttükkor is eléggé jellemző a széttagoltság. Ezt az új belépések fokozzák, mind
az őszön alakult, mind a már korábban is működő, tagosított csoportoknál.
A november-decemberi felülvizsgálat által néhány községben talált helyzetet rög-
zíti a következő 4. számú tdbláz*t:%i
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á. sz. táblázat

Község neve

Karcag
Mezőtúr
Kenderes
Mezőtúr
Jánoshida-Pusztamizse
Felsőszászberek
Nagykörű
Jászjákóhalma
Jászfelsőszentgyörgy
Túrkeve
Fegyvernek

Tszcs neve

Kossuth
Ady Endre
Szabadság
Haladás
Tolbuchin
Béke
Petőfi
Béke
Vörös Sarok
Vörös Csillag

Terület

386 kh
70 kh

309 kh
334',5 kh
116,5 kh
168 k h

96 kh
115 kh

Táblák száma

14
7

26
11
17
16
90
10
24
3

22

Adat kelte

XII. 7.
XII. 2.

XII. 5.
XII. 15.

XI. 18.
XI. 23.

XII. 13.
XII. 16.

XI. 30.
X. 1.

A Jánoshidai Dimitrov tszcs-nél - XI. 25-i dátum szerint - „a szántóterület
kb. 70 darabban van", a szántó nagyságát azonban nem jelöli meg, csupán az
összterületet 413 kh-ban.17

A földterület széttagoltsága súlyos gondot jelentett. A gépállomások gépeit
a szétszórt kis parcellákon nem lehetett kihasználni, saját szerszámaik és állataik
viszont a legtöbb csoportnak nem voltak megfelelő mennyiségben. Az 1949 őszi
földbeviteleket sem követte mindenütt a gazdasági eszközök beadása. A Karcagi
Kossuth tszcs tagjai „igásállatot, vagy gazdasági felszerelést a csoportba nem
vittek be, mivel ezzel! nem rendelkeztek".18 A Karcagi Petőfinél „a tagság sem
igásállatot, sem semmiféle felszerelést nem vitt be". i 9 A Kisújszállái Táncsicsnál
„a tagok által semmiféle állat behozatal nem történt".'" A Jánoshidai Dimitrov-
nál a tagoknak „igásállataik nincsenek, így jószágot a tagok nem adtak be"/'1

Voltak azonban olyan heliyek is, ahol sor kerülhetett eszközbevitelre. Az Alattyáni
Vörös Csillagról olvashatjuk, hogy tagjai „a szerszámokat beadták a csoport keze-
lésébe, a jószágokat pedig majd a tavasz folyamán akarják beadni".'" A Tisza-
sülyi Vörös Csillag 1949. november 29-i csoportértekezletén az egyik intéző-
bizottsági tag javaslatot tett a szarvasmarhák bevitelére, de több csoporttag ezt
nem látta időszerűnek, így az értekezlet nem döntött a bevitel mellett/'1' A Jász-
felsőszcntgyörgyi Vörös Sarok tszcs tagjai „a földjeiket teljes egészében közös
művelésre behozták, és valamint a gazdasági felszereléseket és igavonó jószágot
is".44 Jászjákóhalmán a Béke termelőcsoportba belépők „a gazdasági felszerelései-
ket és igavonó állataikat is behozták".'" A Jánoshida-Pusztamizsei Tolbuchin
tszcs tagjai „saját mezőgazdasági szerszámaikat is beviszik"/'0 A Nagykörűi Petőfi
tszcs 1949. november 23-i csoportértekezletén az egyik intézőbizottsági tag javas-
latára 11-en úgy határoztak, hogy 11 szarvasmarhát átadnak a csoportnak."

A területnövekedés és a széttagoltság indokolttá tette a munkaszervezeti
egységek kialakítását. A korábban működő csoportok még általában osztatlan
csoportbérleten gazdálkodtak, többnyire kis területen és kis taglétszámmal, az
esetek jelentős részében egyetlen üzemágban, a rizstermelésben, így szervezeti
tagolódásra nem is nagyon volt szükség. Az 1949. évi őszi változások megkövetel-
ték e téren is a módosítást. Ahol a brigádok és munkacsapatok szervezése még
nem történt meg, ott a felülvizsgáló bizottságok kezdeményezték azok megalakí-
tását, így történt a Tomajmonostori Petőfi, a Jászfelsőszentgyörgyi Vörös Sarok,
a Jászjákóhatmi Béke, valamint a Mezőtúri Béke esetében. (Tomajmonostoron
pl. 3 munkacsapatot, Jászjákóhalmán ugyanennyit, Jászfelsőszentgyörgyön négyet,
Mezőtúron 3 brigádot és 14 munkacsapatot.)48

1949 őszén a tszcs-k még meglehetősen kisméretű üzemek voltak. Ha volt
is egy-egy jelentősebb nagyságú csoport mint a Karcagi Szabadság, amely az év
végére elérte a 93 tagot és az 1046 kh területet,49 a jellemző a kis méret volt.
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Még az egyesülések sem eredményeztek nagy üzemeket. Mezőtúron a Bercsényi
és az Alkotmány összeolvadásával is csak egy 32 tagú, 405 kh-s csoport jött létre.u0

A Túrkevei Vörös Csillag habár 4 csoport egyesüléséből alakult, s új belépők is
voll.'ak, 1949 november végén csupán 638 kh területű.51

A kollektivizálás napirendre tűzésének idején a falu tömegei még nem tet-
ték magukévá a szövetkezés gondolatát. Bár a felülvizsgáló bizottsági jelentés
szerint pl. Túrkevén „a község lakossága jól viszonylik a csoporthoz, jelentkező
van bőven",°J s Jánoshidán is november végén „még mindig vannak belépni
szándékozók",'" a többség még várakozó álláspontra helyezkedett, a termelő-
szövetkezeti csoportok eredményes működését tekintette belépése feketéiének.
1949 végéig a tagok a nincstelen agrárproletárok mellett csaknem kizárólag a föld-
reform juttatottjainak legszegényebb rétegéből kerültek ki. Éppen ezért szövet-
kezeteik hathatós segítség nélkül a parasztság széles tömegeit vonzó gazdaságok
nem lettek. Megerősítésük helyébe azonban egyre inkább a terültet és taglétszám
erőltetett növelése lépett, ami a későbbiek során a termelőszövetkezeti fejlődés-
ben ellentmondásokat eredményezett.

Urbán László

JEGYZETEK

1 A földbérlő-szövetkezeti szervezés motiváló
tényezője inkább a földreform által meg-
oldatlanul hagyott problémák megoldásának
kísérlete, másrészt a kulákkorlétozás esz-
közeként való felhasználása volt, s csak
harmadsorban a mezőgazdaság átszervezé-
sének igénye.

2 MSZMP Szolnok megyei Bizottságának Ar-
chívuma (továbbiakban MSZMP MB Arch.)
39. fond, 2. fondcsoport, 176. őrzési egység.

3 A tagosítási táblázatot az MSZMP MB Arch.
39. f., 2. fcs., 176. őe. alatt található kimu-
tatás alapján közöljük. Az eredetihez képest 2S_ MSZMP MB Arch. 39. f. 2. fcs., 173. őe.
kisebb módosításokat hajtottunk végre. El-
hagytuk a tszcs-k típusénak rovatát, a cso-
portok MDP-tagjaínak számát mutató szám-
sort, valamint az utolsó rovatot, amelyben
végig a „tagositott" megjegyzés szerepel.
A táblázatunkban 32. sorszámmal szereplő
sor az eredetiben nem szerepel, hanem az
ott közölt község- és tszcs-név a géppel írt
jegyzékre oldalt tintával van feljegyezve.

4 MSZMP MB Arch. 39. f. 2. fcs. 173. őe.
5 A táblázatot az Üj Magyar Központi Levél-

aárban, a Földművelésügyi Minisztérium
termelőszövetkezeti főosztályának 1949. évi
Szolnok megyei irataiban található kérdő-
ivek és jegyzőkönyvek adatai alapján állí-
tottuk össze.

6 MSZMP MB Arch. 39. f. 2. fcs. 173. és 198.
őe.

7 Uo. 198. Őe.
8 UMKL FM TSZ főoszt. 1949. Szolnok megye.

Túrkeve város.
9 MSZMP MB Arch. 39 f. 2 fcs. 198. őe.

10 Uo.
11 Uo.
12 Uo. 173 .öe.
13 Uo. 198. őe.
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4'a
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

U o .
U o .
Uo.
Uo.
Uo.
Ui.
Uo.
UO.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

173.

198.

197.

193.

173.
MSZMP
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
UO.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
UO.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

198.

173.

198.
197.
173.
198.
173.,
197.
198.

197.
173.
197.

198.
173.

198.
173.
197.

őe.

őe.

őe.

őe.

őe.
MB Arch. 3Í
őe.

őe.

őe.
őe.
őe.
őe.
197.. 198. őe.
őe.
őe.

őe.
őe.
őe.

én 197. őe.
,őe.

őe.
őe.
őe.



A diákbizottságok Szolnok megyei történetéhez
(1945-1948)

Hazánk földjén még dörögtek a fegyverek, még folyt a felszabadító küzde-
lem, amikor 1944. december 21-22-én Debrecen lett ismét a nemzetgyűlés böl-
csője és itt rakták le a demokratikus Magyarország alapjait az egybegyűltek.
Az Ideiglenes Kormány kultuszminisztere gr. Tel'eki Géza lett. A Kormányban
való részvételét a népi demokratikus forradalom erőinek az a politikája tette
lehetővé, amely a náci Németország és fasiszta-nyilas csatlósok elleni fegyveres
harcban a nemzetgyűlés által elfogadott program alapján együttműködést kívánt
létrehozni az összes németellenes nemzeti erőkkel.

Telekinek nem kis gondot jelentett a minisztérium folyamatos kiépítése, a
tanügyigazgatás újjászervezése s a legalapvetőbb rendeletek kiadása az iskolai élet
megindítására, mert az iskolák vezetői határozatlanok, bizonytalanok voltak, s
ekkor még a bátrabbak is utasításra, biztatásra, ösztönzésre vártak. A Valilás- és
Közoktatásügyi Miniszter első tevékenységeként elrendelte, hogy valamennyi
közép-, középfokú- és szakiskola, valamint népiskola haladéktalanul kezdje meg
működését, s ott, ahol eddig több azonos típusú iskola működött, és nem volt
mód valamennyi iskola megnyitására, ezeket az iskolákat vonják össze és a taní-
tást kezdjék meg. E célkitűzést egyaránt szorgalmazták a megalakult demokrati-
kus pártok, társadalmi és népi szervek. Mint ahogy az élet minden területén harc
indult a demokráciáért, az új magyar jövő megteremtéséért, ugyanúgy ezzel pár-
huzamosan folyt a küzdelem a diákifjúság megnyeréséért.

így vetődött fel, közvetlenül a felszabadulás után a középiskolai tanulók
nevelésével, önnevelésével, valamint a diákifjúságnak, elsősorban saját ügyeivei,
társadalmi és közéleti tevékenységével!, viszonyával kapcsolatos egyik legizgal-
masabb, legtöbbet vitatott kérdés, az iskolai diákönkormányzatok problematikája.

Ebben a dolgozatban kizárólagosan a megye középiskolai diákbizottságának
önkormányzati szerveit, e szervek történeti fejlődését, tevékenységét kíséreljük
meg az 1945-1948 közötti koalíciós időszakban áttekinteni - ezzel mintegy emlé-
kezve hazánk felszabadulásának 50. évfordulójára, a jubileumra.

A felszabadulás utáni hónapokban nemcsak pedagógusok, tanügyigazgatási
dolgozók vetették feli a kérdést, hogy milyennek kell lennie a demokratikus neve-
lés szellemének, alapelveinek, hanem a demokratikus ifjúsági szervezetekben is
alapvető problémaként került napirendre. A legtöbben egyetértettek abban, hogy
közösségi szellemre, a közösség szeretetére, az iskolán belül alakult közösségekben
való részvételre és a közös munka örömére kell) nevelni tanulóinkat. A tekinté-
lyen alapuló fegyelmezés helyébe az iskolai és osztályközösségek belülről fakacfó
rendjét kell kiépíteni, amely már önként, tudatosan vállalt fegyelmet biztosít
az iskolákban.
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a közösségi nevelés egyik lényeges alkotó eleme a tanulók önkormányzatá-
nak jelhasználása a nevelési célok érdekében. Ezt az önkormányzatot - mint új
nevelési és önnevelési formát - nem lehetett korszerű játékként vagy átmeneti
divatjelenségként felfogni. Alapvető célja az volt, hogy a tanulás előmozdítása
mellett az új iskolákban egy új gyermekideált, ifjúsági diákideált alakítson ki,
hogy dicsőségnek számítson, ha valaki élenjár a tanulásban, munkában, fegyelem-
ben, a társak segítésében. A tekintélyen alapuló fegyelmezés helyébe olyan rendet
kívánt állítani, amely már önként, tudatosan vállalt fegyelmet biztosított az isko-
lákban. Tehát a koalíciós időszak középiskoláiban ezeket a pozitív törekvéseket
és feladatokat az iskolai és osztálydiákbizottságok igyekeztek elősegíteni és meg-
valósítani.

A diákbizottságokkal, osztálybizottságokkal nem most találkoztunk először
a diákönkormányzat fejlődéstörténete folyamán. Ezeket a szerveket a Magyar
Tanácsköztársaság időszakában a tanintézetek legtöbbjében megszervezték. Ezek
a „diákdirektóriumok", „diákbizottságok" a diákok demokratikusan választott
forradalmi szerveiként alakultak. Egyértelműen állást foglaltak a proletárhatalom
mellett, tevékeny részt vállaltak a diákok nevelésében. A diákbizottságok mun-
kája a legtöbb helyen igen eredményes volt, helyesen foglalkoztak a diákszociális
kérdésekkel, felléptek az ellenforradalmár nevelők tevékenysége ellen s munkás-
ságuk az ún. szocialista iskola hadállásait erősítette. Tehát a felszabadulás évében
a közép-, középfokú tanintézetek jelentős részében megszervezett diákbizottságok
elsősorban 1919 haladó és forradalmi hagyományaiból táplálkoztak, de merítet-
tek a KIMSZ Horthy-korszakbeli gyakorlatából is.

Milyen törekvések, kísérletek jelzik a jelszabadulás után a diákönkormány-
zati szervek megszületését? Az egykori források tanúsága szerint a közép- és
középfokú iskolák egy részében már 1945 elején öntevékenyen megalakultak a
diákbizottságok mint önkormányzati, érdekképviseleti szervek. E bizottságok meg-
szervezésére, életrehívására, sajátos képviseleti rendszerének kiépítésére ösztön-
zőleg hatott az ifjúság alulról jövő kezdeményezése. Ugyanakkor gátló tényező-
ként említhetjük a különböző belső ellentmondásokat: az elavult rendtartást,
a korszerűtlen iskolai szabályzatot és házirendet, a tanári testület konzervativiz-
musát, a felekezeti iskolák sajátos hierarchiáját és rendjét stb., amelyek az ifjúság
progresszivitását, öntevékenységi törekvéseit az iskolák falai közül igyekeztek ki-
rekeszteni. Az iskolák növendékeit ezek a diákbizottságok képviselték, kérésüket
és kívánságukat közvetítették részben az iskola igazgatójához és tanári karához,
részben pedig a különböző állami, társadalmi szervezetekhez, egyesületekhez.

A felszabadult területeken elsőként kell említenünk a debreceni tankerület-
hez tartozó közép-, középfokú és szakiskolákat, ahol a demokratikus kibontakozás
viszonylag korán megindult. így kell utalnunk a Szolnok megyei középfokú intéz-
ményekre, ahol a feliszabadulás első évében, elsősorban a demokratikusan gondol-
kodó ifjúság szorgalmazta a diákbizottságok életrehívását, hogy a tanuló fiatalok
politikai, kulturális munkájának keretet adjon, tevékenységüket koordinálja s
érdekvédelmét biztosítsa.

A felszabadulást követő időszakban szinte valamennyi középiskolai diák-
bizottság igen jelentős és komoly munkát végzett: követelték a tanítás és iskolai
élet demokratizálását, a reakciós iskolái légkör és szellem megszüntetését, új tan-
terveket, tankönyveket, az oktató- és nevelő munka átalakítását, emberi kapcso-
latot tanár és diák között stb. A diákfiatalok arra törekedtek, hogy legalitásukat
kivívják, s tevékenységük ne legyen ellentétes a régi, jogilag változatlan, ekkor
ugyan még érvényben levő, de egyébként elavult iskolai rendtartással.

Az 1946/47-es tanév elején a debreceni tankerületi főigazgatóság arra töre-
kedett, hogy valamennyi középiskolában egységes elvek szerint szervezzék meg
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a diákönkormányzatot. Ennek érdekében javaslattervezetet készített, amit vala-
mennyi középiskolához eljuttatott azzal a céllal, hogy a tanári testületek nevelési
értekezleten vitassák meg, s az intézet profiljának, sajátosságainak megfelelően
a testület javasolja az ifjúságnak a diákönkormányzat megalakítását. Ezt követően
a megyében is több iskolában megszervezték, illetve a már tevékenykedő bizott-
ságok munkáját kibővítették, korszerűsítették.

A következőkben röviden tekintsük át a diákbizottságok tevékenységét, mun-
kásságál. Elsőként azt nézzük meg, hogy a főigazgatói hivatal dolgozói ellen-
őrzésük során milyen benyomásokat, tapasztalatokat szereztek a diákbizottságok
munkájáról és hogyan értékelték azt.

A szolnoki állami Verseghy gimnázium diákbizottságáról a tanulmányi fel-
ügyelő így írt: „A diákönkormányzat működése hasonlít a gyárak üzemi bizott-
ságához. Javasol, fegyelmez, ítélkezik. Első javaslatainak egyike volt, hogy kiírtja
a kaszárnyaszellemet az iskolából. Végrehajtotta. Igen érdekes ötlete, hogy segéd-
kezik tízpercben a felügyelő tanárnak. Harmadik, nagyon bevált feladatuknak
tekintik, hogy az igazgatót meghívják óralátogatásra, amikor mindnyájan nagyon
szépen elkészülnek. A diákbizottság kívánja a hiányzás nehezebb igazolását, a
fegyelem magasabb fokát, ami a demokrácia megerősödésének a jele a növendé-
keink között."1 A gimnázium 1946/47-es évkönyve szerint is a diákönkormány-
zatra úgy tekintettek, mint a szabad iskola által nyújtott lehetőség egyik leg-
fontosabb terrénumára, amely „nagy jelentőségre tett szert iskolánk belső életé-
ben, . . . a fegyelem megszilárdításában".2

Mindezek a tények igen jelentősek voltak, s ma, két és fél évtized múltán
sem minden középiskolában jutottak el a diákok arra a szintre, amit hajdan
a szolnoki verseghysták felmutattak. A néhány hónappal későbbi igazgatói jelen-
tés is pozitívan értékelte a diákbizottság munkáját, mert az iskola demokratikus
nevelésében nagy segítségére volt a tanári testületnek. „Tevékenységével nagyban
hozzájárult a tanár és diák közötti kapcsolat elmélyítéséhez, egységes és demok-
ratikus közszellem kialakításához, a jobb tanulmányi eredmény biztosításához."3

Egy másik szolnoki gimnázium diákbizottságának tevékenységéről - Müller István
tanügyi titkár az iskola hivatalos látogatását követő értekezleten, 1948. április
8-án - az alábbiakat mondotta: „Komoly önfegyelemmel és a demokráciát építő
buzgó szorgalommal dolgozott. Hetenként tartotta gyűléseit, ahol a tanulók fe-
gyelmi és tanulmányi előmenetelét érintő ügyeket beszélték meg az összekötő tanár
bevonásával és irányításával. A fegyelem megszilárdítása mellett megszervezte a
diákfelügyeleti rendet, ellenőrizte a mozilátogatást, az engedély nélküli mozi-
látogatókat a saját hatáskörében különböző rendezvények megvonásával sújtotta,
magasabb fegyelmi vétség esetében osztályfői vagy igazgatói megrovásra tett
javaslatot az intézet igazgatójának. Minthogy az iskolaév megindulásakor a diák-
önkormányzat jogkörét, feladatát és célját még semmiféle rendelkezés nem kör-
vonalazta, saját hatáskörén belül alapszabálytervezetet készített, hogy működését
tervszerűbbé és eredményesebbé tegye."'

Harsányi Zoltán középiskolai szakelőadó a jászberényi állami gimnázium
tanári testületének hivatalos iskolalátogatását követő 1948. február 26-án tartott
értekezletén azt állapította meg, hogy a diákbizottság „hetenként tart megbeszé-
léseket és megtárgyal minden időszerű, az intézet tanulóifjúságának egész közös-
ségét érintő ügyét. Fegyelmi ügyekben is bírálatot mond és a tanári kar felé is
képviseli az ifjúság véleményét és kívánságait. Jelentősen közreműködik az ifjúság
minden közös megnyilatkozásának megszervezésében és tagjai osztályukban igye-
keznek a helyes osztályszellemet kialakítani."' A haladó diákok mellett a nevelők
is mindjobban felismerték a diákbizottságok jelentőségét és harcoltak is meg-
teremtésükért.
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Még hitelesebb lesz az iskolai diákbizottságok munkájáról alkotott képünk,
ha azokat az igazgatói jelentések tükrében vizsgáljuk meg. Közismert, hogy az
1947/48-as tanévben néhány szélsőségesen reakciós ifjúsági egyesülettől eltekintve,
a legkülönbözőbb ifjúsági szervezetek, egyesületek, körök tevékenykedtek közép-
iskoláinkban, amelyeknek a munkájáról! sem a VKM, sem pedig a tankerületi
főigazgató nem rendelkezett megbízható adatokkal. Ugyanakkor az iskola nevelői
munkájában, a tanulóifjúság szellemi irányításában és öntevékenységének kifej-
lesztésében az iskolai ifjúsági egyesületek szerepe és munkája nélkülözhetetlenül
fontos tényezővé vált. Ezért 1947. szept. 15-én az ifjúsági egyesületek fokozottabb
és eredményesebb munkájának és működésének irányítására, szervezésére és ellen-
őrzésére a kultuszminisztérium a debreceni tankerületi főigazgatói hivatalban
engedélyezte egy ifjúsági szakelőadó beállítását. Az új előadó egyik legfontosabb
feladatának tekintette, hogy az iskolákban működő ifjúsági szervezeteket és azok
munkáját felmérje. Ezért fordult még szeptember közepén körrendeletben az
iskolák igazgatóihoz, hogy a vezetésük alatt álló iskolákban tevékenykedő ifjúsági
egyesületekről, munkájukról képet nyerjen.

Néhány nap után már folyamatosan érkeztek az igazgatói jelentések. Szá-
munkra sem meglepő, hogy az iskolai diákbizottságok munkájával foglalkozik
a legtöbb híradás, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Sorakoztassunk fel
ezek közül néhányat: a törökszentmiklósi községi polgári iskola igazgatója szerint
az iskolai diákbizottságnak „a tanulók között előforduló kisebb fegyelmi vérségek
e'lencrzésére, kivizsgálására és büntetésére" terjedt ki a funkciója, s véleménye
szerint is „eddig így bevált".1' A túrkevei állami polgári iskola igazgatója is
pozitív eredményről számolt be: „Eddigi munkája a tanulók tiszteletadásában,
irányításában, önfegyelmezésében, az iskolai rend és tisztaság fenntartásában ered-
ménytmutató. A tanulók kötelességteljesítése is jobb az eddiginél".'

A jászberényi állami Lehel Vezér Gimnázium diákbizottsága „intézte az el-
múlt három tanévben az osztályok fűtését. Ök szerezték be a fűtőanyagot és az
első két évben a fűtési munkát is maguk végezték, beosztva az osztály tanulóit
hetenként váltakozva. A fegyelmi ügyeknek az osztálymegbízottakkal való meg
beszélése, véleményüknek meghallgatása növelte az osztályok fegyelmezettségét,
önfegyeknezésre késztette az osztályokat. A felsőbb osztályok osztálymegbízottjai
rendezték az iskolai ünnepélyeket, előteremtették az ünnepélyekhez szükséges kel-
lékeket és kivették részüket a műsor összeállításában."'"

Az 1947 48-as tanév munkájáról kiadott intézeti évkönyvben méltán fogal-
mazták az alábbiakat: „ . . . az iskola nevelőrendjébe szervesen beilleszkedett
az ifjúság önkormányzati szerve, hiszen egyik legfőbb feladatául a nevelők és
nevelitek közti megértő viszony kialakulását tűzte ki, az önkormányzat gondola-
tának megvalósítása pedig az életre való előkészülésnek és előkészítésnek a leg-
nagyobb lehetőséget adja meg . . . A diákönkormányzat . . . ellenőrizte, elbírálta
a diákság életének eeményeit, irányította az ifjúsági körök munkáját, . . . pályá-
zatot írt ki a szabadságharc egy-egy mozzanatát bemutató novellára . . . Az egyes
osztályok önfegyelmezési, öntevékenységi, újjáépítési versenyt is folytattak egymás
közt. Az iskolabizottságnak szerepe volt a versenyek eredményének, valamint
a kisebb fegyelmi vétségek elbírálásánál. A diákönkormányzat fennállása alatt
megmutatta, hogy a diákéletnek nem mesterségesen életrehívott, hanem magától
a diákélettől kívánt szerve. Működésének nagy jelentősége nemcsak nevelő, ha-
nem összefogó szerepében is van. Ha a diákság egységesen többet és jobban tanul,
az ország műveltségének emelését mozdítja elő, ez pedig mindnyájunk közös
érdeke."9

A szolnoki Verseghy Gimnázium 1948-ban megjelent évkönyvében is a kö-
vetkezőket olvashatjuk: ,, . . . Célunk az új nevelési eszméknek Pestalozzi és
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Makarenko nyomdokain való tudatosítása, természetcsen nevelőink segítségével.
Velük együtt láttuk, hogy az öntevékenység fokozása mellett a közösségi szellemet
kell kifejlesztenünk. Ezen épültek fel a mindennapi kérdések órái is. Igyekeztünk
anáraink neveDőmunkáját is támogatni. Ennek céljából tartottuk meg a népi kol-

légiumokban annyira bevált kritikai önkritikái órákat. Ezeken az órákon mindenki
előadta világnézeti álláspontját, megmutatva magában az eredményeket és hibá-
kat. Az osztálytársak hozzászólhattak ehhez az önkritikához, rámutattak az eset-
leses hihál- -1; helytelen álláspontra. Ezeknek a kritika-önkritika vizsgálatoknak
nevelőink munkájuk során később hasznát vették, közelebb férkőzhettek diák-
jaikhoz, miközöteünk pedig erősen hozzájárult a közösségi élet kifejlődéséhez,"10

A jászberényi állami líceum és tanítóképző intézet igazgatója szerint „a diák-
bizottság dolgozta ki egész éven át az ifjúság minden iskolánkívüli tevékenysé-
gének tervét"." Máshol „tevékenyen hozzájárult az iskola épületeinek rendbe-
hozásához, száműzte az iskolából a káromkodást, megszűnt a dohányzás . . ."
stb.12

Találkozunk negatív véleményekkel és tapasztalatokkal! is. A dévaványai
állami polgári fiú- és leányiskola igazgatója szerint „a tanulók nem elég érettek
az önkormányzatra. Önálló tevékenységet kifejteni nem tudnak, csak irányítással
és biztatással lehet döntésre bírni őket."13 A törökszentmiklósi polgári iskolában
a diákbizottság hatáskörét leszűkítették, azzal indokolva, hogy „hatáskörének
bővítésére a mi ifjúságunk már csak koránál fogva sem alkalmas, így a tanár-
testületnek ez nincs is szándékában".1' A jászladányi magánpolgári iskola igaz-
gatója a tanári testület általános véleményét tolmácsolva megállapította, hogy
„ezen a fokon még igen korlátozott lehet ennek (ti.: a diákbizottságnak) szerepe,
ítélkezésükben nem tárgyilagosak, részrehajlók, félénkek, igen sokszor túl szigo-
rúak".1' Általános és egy kicsit tipikus példa, hogy a diákbizottságok „nehezen
szoknak bele abba, hogy életüket öntevékenyen irányítsák", vagy „megalakult
de eddig említésre méltó munkát nem fejtett ki".1'1

A pozitív és negatív példák, az érvek és ellenérvek további felsorolásától
el kell tekintenünk, mert eredeti szándékunktól térítene el bennünket.

A korábbiakban utaltunk arra, hogy a debreceni tankerületi főigazgatóság
felmérte az iskolákban működő legkülönbözőbb ifjúsági egyesületeket és azok
tevékenységét. A következőkben azt nézzük meg, hogy mi lett ezen felmérésnek
az eredménye.

A polgári és magánpolgári iskolák közül diákbizottság működött a jászárok-
szállási, jászladányi, törökszentmiklósi, dévaványai, túrkevei és kunszentmártoni
intézetekben; a gimnáziumok közül pedig a jászapáti, szolnoki állami Bánffy
Katalin leány-, jászberényi állami, szolnoki Verseghy, törökszentmiklósi községi
gimnáziumban, illletve a jászberényi állami tanítóképző intézetben. Nem sikerült
megszervezni a mezőtúri Teleki Blanka leánygimnáziumban, a mezőtúri, kis-
újszállási és karcagi református gimnáziumokban.1' Tehát a középfokú intézmé-
nyek nagy részében a diákbizottságok nemcsak léteztek, de tevékenységük is igen
eredményes volt.

Gacsályi Sándor főigazgató, a tankerületben működő diákbizottságokról jog-
gal állapította meg, mintegy összefoglalásképpen is, hogy a „debreceni tankerület
több iskolájában működik diákbizottság, az eddig tapasztaltak szerint jó ered-
ménnyel. Az ifjúság nem éli vissza a kapott lehetőségekkel. Megnövekedett sza-
badságát józan mérséklettel élvezi. Mint összekötő szerv a tanulóifjúság és a
tanári testület között, hasznos szolgálatot tesz s emellett bizonyos fokú önálló-
ságra is nevel."11"

Debrecen és Nyíregyháza mellett igen élénk tevékenységet fejtett ki a szol-
noki Városi Diákbizottság. Tanulmányi versenyt hirdetett a helyi középiskolák
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között, irányító és kezdeményező szerepet töltött be az iskolák kulturális életé-
ben. Munkájával nemcsak elősegítette az intézetek nevelő és oktató tevékenysé-
gét, hanem a tanár és diák közötti természetes viszony megteremtését is szol-
gálta.19

A MADISZ vezetői 1946 végén vetették fel és javasolták a Magyar Ifjúság
Országos Tanácsában, hogy a szabadságharc 100. évfordulójának megünneplésére
hirdessenek országos mozgalmat: „1848 szellemében a jobb magyar jövőért" jel-
szóval, így a MIOT 1947. január 30-án Országos 48-as Ifjúsági Bizottságot ala-
pított 1848 centenáriumának méltó megünneplésére. A bizottság kiáltvánnyal for-
dult a magyar fiatalokhoz, amelyben külön-külön is felhívott minden magyar
ifjút, hogy vegyen részt, kapcsolódjék be a 48-as Ifjúsági Bizottság munkájába,
s alakítsák meg minden községben, városban, iskolában, üzemben a 48-as ifjúsági
bizottságokat. A kiáltványban a tennivalók között első helyen a Duna-Tisza-
csatorna egy 30 km-es szakaszának a centenárium napjáig való megépítése, 230
tanoncotthon és 200 népi kollégium tető alá hozása, a parasztfiatalok számára
mezőgazdasági szaktanfolyamok rendezése stb. szerepelt.""

Valamennyi ifjúsági szervezetben megindultak az előkészületek, megalakultak
a 48-as bizottságok és elkezdődött a tényleges munka is. A helyi munkatervekben
a legtöbb esetben otyan feladatokat fogalmaztak meg, mint pl. az 1848-as hagyo-
mányok felkutatása, a 48-as emlékművek felállításának segítése, a Duna-Tisza-
csatorna építkezéseiben való önkéntes részvétel, országos tanulmányi verseny meg-
indítása, stb. 1947. március 15-én jelent meg a VKM rendelete, amely az iskolai
48-as bizottságok megalakítása ügyében intézkedett. A köztársasági elnök pl.
átiratban kérte a VKM-et, hogy hirdessen pályázatot az ország valamennyi közép-
iskolájában „Hogyan készülhet középiskolás ifjúságunk a szabadságharc centená-
riumának megünneplésére" címmel és a jutalmazásra 2500 Ft-ot ajánlott fel."1

Az országos célkitűzések támogatása mellett jelentős helyi kezdeményezések
bontakoztak ki. A szolnoki Verseghy gimnázium munkaterve első helyen említette
az ifjúság demokratikus szellemű átnevelését, előadások tartását, az újságkultúra
felkarolását és népszerűsítését, falujáró csoportok szervezését, népi estek rende-
zését, az ének- és zenekar továbbfejlesztését, 48-as eszmék ápolását, történeti
emlékek összegyűjtését. A fizikai munka terén a faültetés, csatornaépítés mellett
az intézet újjáépítése, rendbetétele, a strand környékének rendezése stb. sze-
repelt.22

A jászberényi állami gimnázium növendékei a 48-as népi kultúrversenyek
megrendezésében, az intézeti centenáris ünnepségek lebonyolításában, az újjáépí-
tési és tanulmányi versenyek beindításában jeleskedtek s gyűjtöttek az árvízkáro-
sultak megsegítésére.21 A középiskolai diákbizottságok általában a 48-as népi kul-
túrversenyben való részvételt szorgalmazták igen eredményesen.

A debreceni tankerületi főigazgatóságra befutott jelentéseket - melyeket
negyedévenként küldtek az iskolai 48-as bizottságok - az c célból életrehívott
bíráló bizottság értékelte, megállapítva, hogy „számos iskola 48-as bizottsága
dicséretreméltó, kiváló, eredményes munkát végzett". Javaslatuk alapján a fő-
igazgató 5 különböző iskola 48-as bizottságát kimagaslóan eredményes munkájáért
felterjesztette a VKM-hez a 48-as Országos Versenybe. E követendő és példát
mutató 48-as bizottságok közül Szolnok megyei volt az első helyen felterjesztett
jászberényi állami gimnázium, és negyedik a szolnoki állami polgári és általános
iskola. Ezek mellett mintegy 10 bizottságot - melyek hasonlóan eredményes mun-
kát végeztek - a főigazgató elismerő dicséretben részesített. Ezek között Szolnok-
ról az újvárosi állami általános iskola szerepelt.2'1

Az iskolai 48-as bizottságok tevékenységét meggyőződés és lelkesedés kísérte.
A fiatalok magatartásában határozott fordulat volt tapasztalható. 1947-48-ra igen
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nagyot fejlődött a diákifjúság társadalmi felelősségében, munkájában. Fényes bi-
zonyítéka ennek az újjáépítésben, a centenáriumi versenyekben, a különböző tár-
sadalmi munkákban való részvételük. Nemcsak a fiatalok szórakoztatásában, de
a felnőttek ízlcsformálásában is nem egyszer példamutató volt szerepük.

Lassan a politikai helyzet is megérett arra, hogy létrejöjjön az egységes diák-
ifjúsági szervezet. Igaz, a felszabadulást követően a középiskolás diákok szerve-
zését több ifjúsági szervezet is megkísérelte, de nem volt olyan egy sem, amely
a diákok közös érdekeit képviselte volna a nevelők, a társadalmi és a hivatalos
állami szervek előtt. Egy-egy iskolából örvendetes kezdeményezések is kiindultak,
de ezek legtöbb esetben elsorvadtak, nem tudtak országos mozgalommá fejlődni.
Indokolta az egységes szervezet létrehozását a tanulás ésszerűbb és korszerűbb
formái kialakításának szükségessége, az iskolánkívüli formák létrehozása. Az isko-
lai ismeretanyag ún. „betanulásán" kívül a diákságnak elsősorban az önképzés
útjára kellett lépnie, hiszen a modern világ követelményei mások voltak, mint
az elmúlt illúzionista magyar társadalom világa. Meg kellett ismerni a társadal-
mi fejlődés törvényeit, a természettudományok hatalmas anyagát, amelynek alap-
jaira épült fel századunk civilizációja. Megoldásra várt a tanulók szociális össze-
tételének megváltoztatása, a régi műveltségi monopóliumok maradványainak fel-
számolására irányuló törekvések. Ezek mellett a szervezet létrehozását indokolta
még a 22 ezernyi középiskolás is.

így került napirendre egy egységes demokratikus diákszervezet megalakítása,
amelynek előzményei a diákkörökhöz, diákbizottságokhoz, 48-as bizottságokhoz
nyúltak vissza. Az MKP is fontos szerepet szánt az önálló diákszervezetnek, első-
sorban a közoktatás átalakításának támogatásában, de emellett a tanulóifjúság
demokratikus nevelését és átnevelését tűzte ki feladatául.

i<)41- október 21-én részben az alakító egyesületek, részben a hivatalos szer-
vek küldötteinek jelenlétében kimondták a magyar diákok közös, demokratikus
szervezetének - a Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége - megalakulását?0

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy mi történt az egyes iskolákban
a Diákszövetség helyi önkormányzati szerveinek ekkor még öntevékeny létre-
hozása és megszervezése ügyében. A törökszentmiklósi községi gimnázium igaz-
gatója levélben értesítette a tankerületi főigazgatót, hogy az „MDNSz-nek írásos
megbízása alapján 1948. február 24-én megjelent a gimnázium irodájában Gönyei
Antal, aki azt kérte, hogy az MDNSz helyi szervezeteinek megalakítását elren-
delő rendelet megjelenése előtt állítsuk össze a vezetésre alkalmas diákok jegy-
zékét. A kiválasztást az oszálybizottságok elvégezték."-0 A mezőtúri állami mező-
gazdasági leányközépiskola ifjúsága is örömmel jetentette a főigazgatóságnak,
hogy „iskolánknál a mai napon (1948. március 1.) megalakult a Diákbizottság".2'
Hasonló jelzések máshonnan is befutottak. Tehát a VKM rendelet megjelenése
előtt több iskolában megtették az első lépéseket, hogy a Diákszövetség helyi szer-
vezetei megalakuljanak.

A debreceni főigazgatóság is a miniszteri rendelet megjelenése előtt rendezte
meg a Magyar Diákok Nemzeti Szövetségének első Tankerületi Konferenciáját:
„A Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége . . . folyó évi március hó 6-7-én Debre-
cenben tartja első tankerületi konferenciáját" - adta hírül az érdekelteknek ki-
küldött körlevél.

„Öt vármegye diákifjúságának vezetői gyűlnek össze 6-7-én a Déri Múzeum
dísztermében, hogy megbeszéljék annak a munkának jelentőségét, amelyet ország-
szerte indított el a Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége" - olvassuk a Debreczen
1948. március 3-1 számában.

A konferencián Szolnok megyéből i$ középfokú intézmény képviseltette ma-
gát, intézetenként egy nevelővel és két növendékkel.28 A hivatalos megnyitó és
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üdvözlések után Kerek Gábor vázolta az MDNSz megalakulását, majd utalt
feladataira, amelyek közül az „első és legfontosabb az önkormányzati rendszer
kiépítése, amely az ifjúságot önállóságra, önfegyelemre neveli". Előadását tartal-
mas vita követte. Március 7-én a Pedagógus Szakszervezet országos titkára szólalt
fel elsőként, aki többek között kijelentette, hogy „a Pedagógusok Szakszervezete
kizárólag a Diákszövetséget ismeri el a középiskolai tanulók hivatalos szervének".
Reszt vett a konferencián Kállai Gyula elvtárs is, mint az MKP értelmiségi
osztályának vezetője. Felszólalásában a felszabadulás utáni magyar társadalom
átalakulását, fejlődését, a megtett utat ismertette. Joggal állapította meg, hogy
„amíg 194 5-tői a legutolsó időkig az ország gazdasági helyreállítására koncent-
ráltuk minden erőnket, addig ma már elérkeztünk oda, hogy az ország kultu-
rális felemelkedésének kérdéseivel1 a gazdasági kérdésekhez hasonló intenzitással
foglalkozzunk". Várhegyi György ezen a napon ismertette a Diákszövetség konk-
rét feladatait. Előadását szintén vita követte, amelyben a jelenlevők nagy része
igen aktívan vett részt.

A vita lezárása után került sor a határozati javaslatok elfogadására. Elsű
helyen szerepelt a diákszervezetek helyi, iskolai szervezeteinek életrehívása: „A
konferencia egységesen foglalt állást a diákság szervezeti kiépítése melilctt. Elhatá-
rozta, hogy a tankerület középiskoláiban a legrövidebb időn belül létrehozzák
a Diákszövetség szervezeteit". A második pont a középiskolai reform mielőbbi
megvalósítását, olcsó tankönyvek megteremtését sürgette; végül a konferencia
rész.vevői egyhangúan csatlakoztak a Diákszövetség programjához, miszerint
,, a centenáris évben a 48-as ifjakhoz méltóan akarnak dolgozni a magyar népi
demokrácia jövőjéért".

Hosszú évek küzdelmei és csatározásai eredményeként - a tankerületi kon-
ferenciák lefolytatása után - végül is megszületett a VKM, az FM, az Iparügyi-
és Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Miniszter együttes rendelete, amely a Diák-
szövetséget a középiskolákba)? legális diákönkormányzat! szervként ismerte el
(1948. március 14-én). A megjelent rendelet alapján csak 1948 tavaszától kezd-
hették el az iskolai önkormányzatok megszervezését, ami bizony több helyen aka-
dozva sikerült, az egyházi iskolákban pedig nem éppen harc nélkül. A tankerületi
főigazgatóságra folyamatosan érkeztek az iskolák jelentései, melyek a helyi Diák-
szövetségek megalakulásáról számoltak be. így a jászberényi állami gimnázium-
ban március 20-án szervezték meg az MDNSz-ének helyi csoportját,21' a szolnoki
állami Bánffy Katalin leánygimnáziumból az iskolai titkár írta: „a leánygimná-
zium tanulói megalakították a diákönkormányzat szerveit, ezzel beléptek a Ma-
gyar Diákok Nemzeti Szövetségébe (1948. április i.)". : ! n Szolnokról a Verseghy
gimnázium igazgatója is azt jelentette, hogy „a vezetésem alatt álló gimnázium-
ban a diákönkormányzat az MDNSz-ének a'apszabályai szerint megalakult (1948.
április 19.)"," sőt a Diákszövetség vezetői az igazgatóság meghívására részt ve-
hettek az előzetes konferencián is.'" A törökszentmiklósi gimnázium igazgatója
április 19-én már a tanácsadó tanár személyére tett javaslatot a főigazgató-
ságnak.

A felekezeti iskolák tanárai és diákjai lassabban reagáltak az eseményekre
Gáspár Gyula tanügyi tanácsos 1948. április 13-16 között látogatást végzett
a kisújszállási református gimnáziumban s ezzel kapcsolatban a következőket írta:
„ . . . a Diákbizottság tisztikara megalakult, legtöbb bizottsága bizonyos működést
fejt ki, de az intézet várja az egyházi főhatóságnak a Magyar Diákok Nemzeti
Szövetségének működésére adandó engedélyt"." A Március Tizenötödike 1948.
május 28-i számában arról olvashatunk, hogy a katolikus egyházi főhatóság meg-
akadályozta, hogy a katolikus iskolák diákfiataljai ,,. . . résztvegyenek a Magyar
Diákok Nemzeti Szövetsége munkájában, a Tanulj jobban mozgalomban". Ezek
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it bizonyították, hogy a felekezeti intézmények nagy részében csak az államosítás
után került sor a Diákszövetség megszervezésére.

Megállapíthatjuk, hogy a Szolnok megyei diákság életében a diákönkormány-
zati szervek megteremtéséért vívott küzdelemnek jelentős állomása volt a deb-
receni konferencia. A Diákszövetség létrehozása nemcsak központi kérdéssé vált,
hanem egy kicsit társadalmi problémává is nőtt, mert a diákifjúság ideológiai,
politikai, szervezeti továbbfejlődésének, előrelépésének, a népi demokráciához
való viszonyának a kérdésében is állásfoglalás történt.

A konferenciával részletesen foglalkozott a debreceni sajtó, hogy ezzel is
segítse, támogassa az új diákifjúsági szervezet megalakulását, hogy ez az ifjúsági
szervezet mielőbb a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front szilárd ifjúsági táma-
szává, bázisává váljék. A diákfiatalok egységes szervezetének létrehozása 1948
nyarára ért meg, s kapcsolódott ahhoz az országos politikai jelentőséghez, amelyet
a „fordulat éve" terminusban fogalmazhatunk meg.

Miben összegezhetjük, a középiskolai diákönkormányzatok fejlődésével kapcso-
latos gondolatainkat?

A felszabadulás utáni koalíciós időszak rendkívül gazdag és sokrétű tapasz-
talatokat szolgáltacott az élet minden területén, így az iskolaügy demokratikus
kibontakoztatása terén is. Ezzel mintegy párhuzamosan folyt a küzdelem a diák-
ifjúság önkormányzati szerveinek megteremtéséért. Ennek jelentős állomása volt
az az időszak, amikor az iskolák többségében öntevékenyen szerveztek meg a
diákbizottságokat. Ezek tevékenységét meghatározták a belpolitikai küzdelmek,
az iskolák növendékeinek szociális megoszlása, agilitása, harcossága és nem utolsó
sorban a tanári testület összetétele, az ifjúsághoz, a haladáshoz való viszonya,
progresszivitása. Különösen sok múlott a tanácsadó tanárokon.

A középiskolai diákbizottságok elsősorban az iskolai, de a társadalmi élet
legkülönbözőbb területén is eredménycsen tevékenykedtek. Mozgósították a diák-
ifjakat a sérült iskolák újjáépítésére, a hiányzó felszerelések pótlására, szertárak
gyarapítására, s egyéb társadalmi munkára ösztönöztek. Központi szerepet vállal-
tak az iskolák tanulmányi és munkafegyelmének megszilárdításában s a diákság
öntudatának felkeltésében, ébrentartásában. Kisebb fegyelmi ügyek lefolytatását
vállalták magukra, harcoltak a hiányzás, a nem éppen kívánatos beszédstílus ellen.
Kapcsolatot teremtettek a testvériskolák diákbizottságaival, a társadalom egyéb
közösségével. Az iskolákban forradalmi magot alkotva mozgósították a diákifjúsá-
got a reakció elleni egységes fellépésre s jelentős volt az a szerepük is, amit
mozgalmi-politikai vonatkozásban, a diákok politikai nevelése érdekében kifej-
tettek. Ez a tevékenység növelte a fiatalok felelősségérzetét és felelősségvállalá-
sát, fokozta az önnevelés igényét, szorgalmazta és napirenden tartotta a közösségi
nevelés kibontakoztatását.

Annak ellenére, hogy fiatal, tradíciókkal nem rendelkező szervezetről volt
szó, az ifjúság a legtöbb iskolában általános érdeklődéssel viseltetett irányában,
szemmel tartotta munkáját. A diákok többsége hasznosnak ítélte a bizottságokat,
olyan testületet láttak benne, amely képviseli érdekeiket, s az intézkedéseinek
nagyobb volt a súlya, mint a korábbi idők kijelölt diákvezetőinek.

A tanárok és igazgatók nagy része is úgy ítélte meg a bizottságokat, hogy
igen komolyan fogják fel megbízatásukat és a tanári testülettel együtt arra töre-
kednek, hogy a kitűzött feladatokat, célokat minél eredményesebben valóra is
váltsák. Különösen nagyra értékelték a diákifjúság bevonását az iskolai közös-
ségi élet megszervezésébe. Nevelési szempontból is elvitathatatlan volt tevékeny-
ségük a demokratikus iskola megteremtéséért vívott csatározásokban, a diákság
progresszív közvéleményének formálásában.
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A diákbizottságok nemcsak önkormányzati szervek voltak, hanem egyben
az iskolai ncvelőmunka új formáját, új szervezeti kereteit is jelentették. Testületi
ülések és viták rendezése, a diáknagygyűlések szervezése kapcsán a diákfiatalok
tanácskozásának új formája született meg, amit a legszélesebb demokratizmus,
magasfokú önfegyelem és felelősség jellemzett. Ez a szerv lehetőséget biztosított
az iskolai élet demokratizálására és teret engedett a szabad véleménynyilvánítás-
nak, szervezkedésnek, helyes elgondolásaik valóra váltásának s ezzel a fiatalok
önnevelésének egyik jelentős formájává vált.

A 48-as iskolai bizottságokról elmondhatjuk, hogy a felszabadulás óta alig
tapasztalt tömeges társadalmi, újjáépítési, kulturális munkát kezdeményeztek. Ez
volt az első olyan szervezett ifjúsági egyesülés, amely közösen elért komoly ered-
ményekre hivatkozhatott. A nevelés szempontjából felmérhetetlen volt annak a
jelentősége, hogy a 48-as mozgalomban az ifjúság legkülönbözőbb rétegei cffektíve
is részt vettek, ami korábban elképzelhetetlen volt. E mozgalom alkalmas volt
arra, hogy az ifjúság közömbös, passzív tömegeit is megmozgassa. Az iskolai
48-as bizottságok az első legális iskolai önkormányzati szervezetek voltak, amelyek
megalakítását a VKM is engedélyezte s ezzel egyben a diákönkormányzatok szer-
vezeti formáinak előhírnökei, hazai keretei is megalakultak. Szerény megítélésünk
szerint is a diákifjúság egységes rétegszervezete aligha jöhetett volna léire, ha
megalakulásának útját nem egyengetik az iskolai 48-as Bizottságok.

Azokban a középiskolákban, amelyekben az „iskolai diákbizottságok", majd
az „iskolai 48-as bizottságok" megalakultak, tevékenykedtek; ezek jelentették a
forradalmi magot. A diákok nagy része ezek mögé a bizottságok mögé zárkózott
fel, állást foglalva a népi rendszer mellett. Mint önkormányzati szervek is, jelen-
tős szerepet játszottak az iskolai és iskolánkívüli ifjúság mozgalmi-politikai és
társadalmi életében. Szerves tartozékai voltak a koalíciós időszak sokszínű iskola-
kultúrájának. Ezek a demokratikus bizottságok készítették elő a talajt a közép-
iskolások egységes rétegszervezete, a MDNSZ-e számára.

A diákönkormányzat megszervezése és az iskolák államosítása következtében
alapvető változások történtek az ifjúsági mozgalom szervezeti kiépítése és a tar-
talmi munka színvonalának emelése tekintetében. Ez az ifjúsági szervezet mind-
inkább aktívabbá vált s erre az iskolák államosításáért folytatott harcban és
később a klerikális reakcióval vívott csatározásokban egységes és határozott fel-
lépése, demonstrációja szolgált bizonyítékul. A legtöbb helyen büszkeséggel őrköd-
tek az intézet rendje felett, ahol a saját közösségük iránti felelősseget gyakorol-
ták. A diákifjúság demokratikus önkormányzatának életrehívása, amint láttuk,
évekig tartó folyamatos küzdelmet igényelt s csak 1948-ra értek meg a megala-
kuláshoz szükséges feltételek. Így jött létre hazánkban először a középiskolások
demokratikus szervezete, amely 1950 nyaráig, az egységes ifjúsági szervezet meg-
alakulásáig igen hatásosan tevékenykedett. A diákbizottságok, a diákönkormány-
zat végül is az új értelmiség nevelésének jó műhelyéül szolgáltak; sokan közéleti
pályafutásuk első szárnypróbálgatásait éppen itt kezdték meg. Napjainkban is
hasznos okulni a történelemből, mert erőt ad előrehaladásunk, jövendő útjaink
formálásához, példa, példaképet állít, hitünket erősíti vagy éppen eszméltet.
Az utódok e küzdelmes múltból is merítsenek erőt jelen céljaik, feladataik meg-
valósításához.

Dr. Vaskó László
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A munkásosztály életkörülményeinek alakulásáról

A szocialista társadalom - mint ismeretes - átmenet az osztálytársadalomból
az osztály nélküli társadalomba. Hazánkban még vannak osztályok: a munkás-
osztály és parasztság, amelyek egymáshoz viszonyított helyzete lényegesen külön-
bözik. E különbség gazdasági tekintetben elsősorban azon alapszik, hogy a szocia-
lista tulajdon eltérő formáihoz kapcsolódik. A munkásosztály főként az állami
tulajdonhoz, a parasztság pedig a szövetkezeti csoporttulajdonhoz kötődik. A tár-
sadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyük is különböző, mert a munkásság
döntően nagyüzemi ipari, a parasztság pedig szintén nagyüzemi, de mezőgazda-
sági tevékenységet folytat.

Társadalmunk alapja a munkás-paraszt szövetség, melyben a munkásosztály
vezető szerepe érvényesül. A két alapvető osztály mellett az értelmiségi réteg is
jelentős.

Hazánk és megyénk fejlődésének tapasztalatai is igazolják, hogy a munkás-
osztály a szocialista építés során önmaga is megváltozik. Létszáma gyorsan növe-
kedett, a társadalom legnagyobb osztályává vált, összetétele az általános fejlő-
déssel - különösen a termelés műszaki színvonalának gyors emelkedésével -
jelentősen módosult és álkndóan változik. Ennek során növekszik a szakképzett,
magasabb műveltségű munkások aránya és szerepe a termelésben és az egész
társadalmi életben. A munkásosztály öntudata, szervezettsége és fegyelme meg-
határozóan befolyásolja a dolgozók minden rétegét. Az egyes munkásrétegek kö-
zött azonban jelentős eltérések vannak és lesznek még hosszú ideig a szakmai
képzettség színvonalában, anyagi helyzetükben és sok más tekintetben is.

A szocializmus építése során a munkásosztály helyzetében és összetételében
végbement változások alapján dinamikusan kell értelmeznünk a munkásosztály
fogalmát és határait is. A munkásosztály legnagyobb részét társadalmunkban az
állami szocialista szektor fizikai munkásai, tehát az állami iparban, építőiparban,
mezőgazdaságban, erdő- és vízgazdaságban, a szállítás, a hírközlés, a kereskede-
lem és a szolgáltatások, valamint az egészségügy, a kulturális ellátás területén
és más nem termelő területeken foglalkoztatott fizikai dolgozók teszik ki. Ide
sorolhatjuk az ipari, építőipari és szolgáltatói szövetkezetekben foglalkoztatott
fizikai munkásokat is, akik társadalmi helyzetük és munkájuk jellege alapján nem
különböznek az állami szektor fizikai munkásaitól. A munkásosztály fogalmát
azonban nem lenne helyes a fizikai munkásokra szűkíteni. A modern termelés
fejlődésével, a munkások szakképzettségének átalakulásával egyre inkább kialakul
és növekvő jelentőségre tesz szert olyan sajátos, magasan kvalifikált termelő
munkát végző réteg, amely közvetlen irányítóként vesz részt a termelésben, és
amelynek munkája egyesíti a szellemi és a fizikai munka elemeit. Ez a réteg
- a művezetők, a technikusok, a termelést közvetlenül irányító alsószintű mű-
szaki szakemberek - szintén szerves része a munkásosztálynak. Velük együtt ma
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társadalmunkban az aktív termelőtevékenységet végző munkások száma meg-
haladja a hárommilliót.

Az MSZMP Központi Bizottsága 1974. március 19-20-i ülésén behatóan
foglalkozott a munkásosztály helyzetével. Rámutatott arra, hogy a munkás-
osztálynak a felelőssége, helytállása, a nemzeti jövedelemhez való hozzájárulása
jelentős szerepet játszott abban, hogy az utóbbi másfél évtizedben rendszeresen
emelkedett minden dolgozó osztály és réteg életszínvonala. Az egész társadalom
érdeke, előrehaladásunk fontos záloga, hogy a munkásosztály életkörülményei
rendszercsen javuljanak.

A következőkben a megyében élő munkásság életkörülményeinek főbb jel-
lemzőivel foglalkozunk. Mindenekelőtt bemutatjuk a társadalomban - 1970 és
1973 között - végbement rétegződési folyamatot, majd foglalkozunk a munkásság
munkakörülményeivel, jövedelmi helyzetével, fogyasztásával, a lakáshelyzettel és
a művelődés kérdéseivel.

Szolnok megye társadalmának átrétegiödése

A IV. ötéves tervidőszak eddig eltelt éveiben Szolnok megyében is folyta-
tódott a gazdaságfejlesztés. Az ipar gyorsütemű, valamint a tercier szektor - bár
a kívántnál lassúbb - fejlődése a társadalom átrétegződésében is kifejezésre jutott.
E folyamatot jelzi, hogy megyénkben az aktív keresők népgazdasági ágankénti
összetétele 1970 és 1973 között módosult. Az iparban - építőiparban foglalkoz-
tatottak aránya az 1970. évi 38,2%-ról 40,4%-ra növekedett, a mezőgazdaságban
dolgozóké pedig 35,8°'0-ról 29,4%-ra mérséklődött.

A keresőknek az egyes ágazatok szerinti szerkezete eltér az országostól.
Ennek a különbségnek legjellemzőbbje, hogy az iparban és a tercier szektorban
dolgozók aránya alacsonyabb, a mezőgazdaságé pedig magasabb az országosnál.

Az akt ív keresők s z á m á n a k és a r á n y á n a k alakulása

1973 az 1970 1970 1973 1973-ban
Megnevezés 1973, fő • %-ában százalék országosan,

százalék

Ipar
Építőipar
Mezőgazdaság
Szállítás
Kereskedelem
Egyéb

Összesen:

* A megyében lakó keresők

Kedvezőtlen volt, hogy ebben az időszakban az aktív kereső férfiak száma
6300 fővel, 5%-kal csökkent. A nők fokozott munkábalépése viszont örvendetes,
hiszen a foglalkoztatott nők száma 1973-ban meghaladta a 76 ooo-et és ez 7000-
rel több az 1970. évinél.

A férfi aktív keresők száma a legalapvetőbb termellő ágazatokban - az
iparban, az építőiparban és a mezőgazdaságban - csökkent. Ennek az iparban
a legvalószínűbb oka a magasabb jövedelmet biztosító megyék elszívó hatása.

A női aktív keresők száma - az építőipar és a mezőgazdaság kivételével -
minden ágazatban növekedett, ennek ellenére a női foglalkoztatottak aránya
(38,8%) a legalacsonyabb az ország megyéi között.

129

63 976
15 175
57 551
13 901
17 176
28 244
196 023

110,3
91,1
82,1
125,5
128,9
106,4
100,2

29,6
8,5
35,8
5,7
6,8
13,6

100,0

32,6
7,7
29,4
7,1
8,8
14,4

100,0

35,9
8,5

23,3
7,5
8,6
16,2
100,0



Az aktív keresők összetétele társadalmi osztályok szerint kedvezően válto-
zott. Ennek legfőbb jellemzője, hogy a munkásság részaránya az 1970. évi 54%-
ról 56%-ra növekedett. A szellemi foglalkozásúak 19%-os aránya 21%-ra mó-
dosult, míg a szövetkezeti parasztság az aktív keresőknek nem egészen 15-ét
alkotja.

Megyénkben a munkásság száma 1949-ben még alig haladta meg az 50000
főt és ennek is közel 1 3-a mezőgazdasági munkás volt. Ezt követően a szocia-
lista iparosítás, az építőipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődése biztosította
a munkásság számának dinamikus bővülését. 1970-ig elsősorban a mezőgazdaság
és a háztartásokban tevékenykedők képezték a fő forrást, 1970-től pedig a ház-
tartásban dolgozók.

A megyében élő munkásság mintegy 56,6%-át az ipari-építőipari dolgozók és
9,5%-át a mezőgazdasági munkások képezik. A tercier ágazatok munkásainak
száma 3 év alatt 6000 fővel növekedett.

A munkásosztályhoz tartozó közvetlen termelésirányítók száma a fizikai dol-
gozókéval kb. arányosan növekedett és 1973-ban elérte a 4200 főt.

A megyében élő munkásság belső rétegződése több szempontból különbözik
az országostól. A mezőgazdasági munkásság részaránya magasabb, mint az orszá-
gos, ugyanakkor a közvetlen termelésirányítók aránya alacsonyabb.

A szövetkezeti parasztság száma az 1959. évi átszervezést követően vala-
mivel meghaladta a 70 ooo-et és aránya a 32%-ot. Azóta a termelőszövetkeze-
tekben a munkaerő egy része feleslegessé vált a műszaki-technikai színvonal emel-
kedése következtében és főként az iparban helyezkedett el, részben pedig a tagok
inaktívvá lettek. E két tényező hatására a parasztság részaránya közel a felére
csökkent (1973-ban 19%), de még magasabb az országosnál (15%).

A megyében a szellemi munkakörben foglalkoztatottak aránya 3 év alatt
19%-ról 21%-ra növekedett, de nem éri el az országosat (24°/o).

A kisárutermelő réteg keresőkhöz viszonyított aránya Szoltiok megyében
valamivel magasabb (4%), mint országosan (3,4%) és aránya is növekedett.
A növekedés fő oka abban keresendő, hogy az önállók segítő családtagjainak
száma bővült.

Az aktív keresők osztály- és rétegtagozódása

Megnevezés

MUNKÁS
Fizikai dolgozók
Termelés közvetlen

irányítója
Munkás összesen

SZÖVETKEZETI PARASZT
Szellemi
Kisárutermelő

Összesen:

fő

100 870

3 940
104 810
47 675
36 279

6 964

195 728

1970
%-OS

megoszlása
Szolnok

51.5

2.0
53,5
24,4
18,5

3,6

100,0

1973
fő

megyében

105 287

4 200
109 487

37 628
41 152

7 756

196 023

a

%-os
megoszlása

53.7

2,1
55,8
19,2
21,0

4,0

100,0

1970 1973
%-os

megoszlása
országosan

54,4

2,7
57,1
17,4
22,3

3,2

100,0

55,0

3,0
58,0
14,6
24,0

3,4

100,0

* A megyében lakó aktív keresők, részben szá mított adatok.

A két alapvető osztály: a munkásság és a parasztság Szolnok megyében
1970-ben 78% (országosan 75%). 1973-ban pedig 75% (országosan 73%) rész-
arányt képviselt.
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A társadalmi atrétegződési folyamat megyénkben is együttjár bizonyos ellent-
mondásokkal. A munkássá válás hosszú időt vesz igénybe, különösen a korábban
háztartásokban dolgozó nőknél. Emellett az ingázók beilleszkedése is sajátos
problémákat vet fel.

A munkásság struktúrája szempontjából fontos kérdés a termelési eszkö-
zökhöz való viszony, a működtetett termelőberendezések társadalmi, illetve cso-
porttulajdona. Szolnok megyében a munkásság szektorális összetételére az állami
szektor túlsúlya jellemző. 1975-ban pl. az ipari munkások 76° Q-a állami iparban
dolgozott.

A munkásság tudatformálásában mindig jelentős szerepet töltött be a mun-
kahely, az üzem nagysága, hogy hányan dolgoznak egy-egy termelőegységben.
A nagyüzemi munkásság számarányánál mindig nagyobb erőt képvisel, vélemény-
alkotása, állásfoglalása az egész munkásságra mérvadó és iránymutató.

Szolnok megyében az iparfejlődéssel nem növekedett a telephelyi létszám-
koncentráció. 1973-ban az ipari munkások 43%-a dolgozott 500 fő feletti üze-
mekben, míg 1971-ben 45%-a. Országosan a nagyüzemi munkásság részaránya
(6o"/o) magasabb a megyeinél.

A munkásság munkakörülményeiről és szakképzettségéről

A legtöbb népgazdasági ágban ma már általános a szabad szombat. Az ipari
és építőipari dolgozóknak közel 90%-a dolgozik 44 órás munkahéttel. Az állami
gazdasági munkások több, mint fele még mindig heti 6 napot dolgozik, a másik
fele viszont már szabad szombatos. A kereskedelemben 1974 közepétől rövidebb
a munkahét.

A munkásság munkakörülményeit közvetlenül jellemzi az elvégzendő munka-
feladatok gépesítettsége, az üzemek technikai szintje. Szolnok megye iparában
a munka gépesítettségét alacsony fokúnak kell minősítenünk, mert pl. a műszaki-
lag legfejlettebb minisztériumi iparban a munkásoknak csak }7°o~a dolgozik
közvetlenül gépek mellett. A munkások 6$%-a kiszolgálja a gépeket nyersanyag-
gal, vagy más kisegítő jellegű munkát végez.

A munkahelyeknek egy része ártalmas az egészségre, emellett egyes szak-
mákban a nagy fizikai erőkifejtés is kedvezőtlenné teszi a munkahelyet. A 7/1971.
(IV. 1.) MüM rendeletben és azt kiegészítő ágazati minisztériumi rendeletekben
megállapították a kedvezőtlen és egészségre ártalmas munkahelyeket. Eszerint
megyénkben az ipari és mezőgazdasági munkásság közel fele kedvezőtlen munka-
helyen dolgozik. Az egészségre ártalmas munkahelyeket (pl. fokozott vegyianyag,
hő, zaj hatás, stb.) fokozatosan fel kell számolni, védőberendezések fokozott alkal-
mazásával.

Az ipari - és részben a kereskedelmi, szállítási és szolgáltatási - munkában
a legnehezebb problémák egyike a váltott- és főként az éjszakai műszak. A gazda-
ságos gépkihasználás ugyanis folyamatos működtetést tenne indokolttá.

A megyei székhelyű iparban 1973-ban a munkások a munkanapok többségét
(73%-át) I. műszakban teljesítették. A II. műszak aránya csak 21%-os, a III-IV.
műszaké pedig mindössze 6%.

A termelésben fontos követelmény a megfelelő szakmai képzettség meg-
szerzése, illetve annak növelése. A munkások helytállása, a termelőmunkáért ér-
zett felelőssége szoros kapcsolatban áll a szakképzettség emelkedésével. A tech-
nikai, műszaki színvonal emelése, a hatékonyság feltételeinek javítása nem kép-
zelhető el az általános és főként a szakműveltség fejlődése nélkül.
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A munkásság részben az üzemekben, részben szakmunkásképző intézetben
szerzi meg szakképesítését, illetve sajátítja el a munkavégzés elemeit. A megyé-
ben a munkások szakképzettség szerinti összetétele 1970 és 1973 között tovább
javult és kedvező vonás, hogy a mezőgazdasági munkások szakképzettségben fel<-
zárkóztak az ipariakhoz.

Az iparban a szakmai képzettség szerinti összetétel valamivel elmarad az
országostól. Az építőiparban viszont országosan a munkások 46%-a szakmunkás,
meg a megyében 53%-a.

Közismert, hogy az iparban a munkások közel fele (43%-a) nő dolgozó,
akiknek jelentős része a munkábalépéskor szakképzetlen volt. A női munkások
nagyobb hányada (5i°0-a) jelenleg is betanított munkásként dolgozik, míg a
szakmunkások részaránya csupán 2 3 % (a férfiaké 60%).

Fontos feladat a munkások továbbképzése, melyet a vállalatoknál még szé-
lesíteni kell. A továbbképzésnek egyik formája a szakmunkásképzés. Megyénkben
1973-ban több mint 3000-en tettek szakmunkásvizsgát és közülük 1000 fő vállalati
tanfolyamokon tanult. Most van kibontakozóban a munkások szervezett tovább-
képzése. A művelődési intézmények szervezésében a megyében 1973-ban 11
munkásakadémia működött, melyeknek 600 hallgatója volt.

A munkásság jövedelmi helyzetéről és fogyasztásáról

A lakosság egészének - de különösen a nagyüzemi munkásságnak - 1970 és
1973 között a munkaviszonyból és társadalmi juttatásból származó jövedelme je-
lentősen növekedett.

Megyénkben 1973-ban a munkások havi átlagbére 2215 Ft, az átlagkereset
pedig 2329 Ft volt, mely 14, illetve i2°/o-kal magasabb az 1970. évinél.

A IV. ötéves tervidőszak első 3 évében az egyes ágazatok munkásainak
bér- és keresetnövekedése különböző nagyságú volt. Az ipari munkás átlagbér
16%-kal, ezen belül 1973-ban 9%-kal emelkedett. Az építőiparban is nagyobb
átlagbérnövelés történt 1973-ban (8%-os), mint 1971-1972-ben együttvéve.

Az állami iparban és építőiparban az 1001/1973. MT határozat alapján
1973-ban munkásbéremelést hajtottak végre. Ez amiatt vált szükségessé, mert
1970-1972 között éppen a nagyüzemi munkásság bérnövekedése kisebb ütemű
volt, mint más népgazdasági ágban. A megyében központi forrásból 38 000 mun-
kás és közvetlen termelésirányító részesült béremelésben. A bérnövekedési ten-
dencia 1974. évben is folytatódott, ugyanis az ipari munkások átlagbére 6%-kai,
az építőiparban pedig 5%-kal növekedett.

A munkásbéreket jelenleg az jellemzi, hogy nem elég differenciáltak szak-
képzettség szerint. Indokolatlanul nagyok viszont a különbségek az egyes ágaza-
tok azonos szakképzettségű munkásai között, ezen belül pedig a férfiak és nők
keresete között. 1973-ban a megyei székhelyű szocialista iparban foglalkoztatott
női munkások havi átlagbére átlagosan 60%-a volt a férfi dolgozókénak. Ezt
csak részben indokolja a férfi munkások magasabb szakképzettsége, ugyanis a
szakmunkásnők havi átlagkeresete is csak 71%-a a férfi szakmunkások átlag-
keresetének.

Mindenkor politikai kérdésnek kell tekintenünk a két alapvető osztály kere-
seti viszonyainak alakulását. Ennek értelmében Szolnok megyében is a munkás-
ság és a parasztság átlagkeresete 3 év alatt közel azonos ütemben növekedett.
A megyében a parasztság közösből származó átlagkeresete 1973-ban 9%-kal meg-
haladta a munkásságét, de a parasztság több időt fordít a jövedelem megszer-
zésére (pl. 10 órás a munkanap, nincs szabad szombat, stb.). Az egy ledolgozott
munkaórára jutó kereset a parasztságnál 11,7 Ft, az ipari munkásságnál 13,70 Ft.
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Az életszínvonal-politikai irányelveknek megfelelően a munkaviszonyból szár-
mazó jövedelmeknél gyorsabban növekedett a társadalmi juttatás. A két párt-
kongresszus között a szociálpolitikai intézkedések egész sora látott napvilágot,
melyek az egész lakosság életszínvonalát javították.

A társadalombiztosításból származó egy biztosítottra jutó összeg 1973-ban
a megyében 8118 Ft volt, és ez 2000 Ft-tal, 35%-kal haladta túl az 1970.
évit. Különösen a gyermekgondozási segély, a családi pótlék és a nyugdíj növe-
kedése volt jelentős, mely elsődlegesen a nagycsaládosok és a nyugdíjas réteg
életkörülményeit javította.

A jövedelmek behatárolják a fogyasztást is. A családok fogyasztása erősen
differenciált a jövedelmek nagysága és a családnagyság szerint. Az egy főre jutó
jövedelem és fogyasztás a családlétszám emelkedésével fokozatosan csökken és
pl. a 6 és több tagú háztartásokban 3/4-e az átlagosnak. A nagycsaládosok élet-
módja - legyen az munkás- vagy parasztcsalád - a legszerényebb. Az egy fogyasz-
tási egységre jutó jövedelmük kisebb az átlagosnál. A fogyasztásukban az alap-
vető létszükségleti cikkek (élelmiszer, ruházat) túlsúlya (60% felett) jellemző.
Ezért is igen figyelemre méltó a nagycsaládosok érdekében hozott és jövőben
hozandó minden intézkedés.

A munkásság lakáshelyzetéről és művelődéséről

Minden politikai-társadalmi réteg, így a munkásosztály életkörülményeit is
nagymértékben jellemzi a lakáshelyzet, mint az infrastrukturális háttér legfonto-
sabb eleme. A lakásviszonyok befolyásolják az otthoni életmódot, a művelődési
lehetőségeket, stb.

A megyében élő munkásság lakásviszonyai különösen az utolsó évtizedben
jelentős mértékben javultak, de az igények még távolról sem kerültek maradék-
talanul kielégítésre.

Az utóbbi években a fizikai dolgozók növekvő arányban kaptak lakást.
Megyénk városaiban 1971-1973 között a fizikai dolgozók családjai 63%-ban
részesültek az épült lakásokból.

A társadalmi feszültséget korábban az jelentette, hogy elsősorban az alacsony
jövedelmű munkáscsaládok részére nem volt kedvező feltételeket biztosító építési
lehetőség. A munkások lakásépítésének fokozott támogatására éppen a IV. öt-
éves tervidőszakban történtek hathatós intézkedések. A telephelyrendszerű mun-
káslakás-épí^ést az állam szociális kedvezménnyel, négy településen (Jászberény,
Martfű, Szolnok, Tiszaföldvár) á'lami támogatással segíti. 1973-ban Szolnok me-
gye 8 mililió Ft állami támogatást kapott.

A munkások lakásépítését a munkáltatók is fokozottabban támogatják.
1971-197 3 között 770 lakás épült munkáltatói segítséggel. A munkáltatói támo-
gatás kiszélesítése szükséges, ugyanis a több, mint 300 megyei székhelyű vállalat
és szövetkezet közü 1973-ban csak 60 rendelkezett lakásépítési alappal. A lakás-
építés vállaliati segítése a termelési feladatok aktívabb megoldásában, a dolgozók
felelősségérzetének növekedésében is gyümölcsözik, hiszen egyik módja lehet pl.
a munkás törzsgárda kialakításának.

A Központi Bizottság 1974. március 19-20-i ülésén ismételten kifejezésre
juttatta, hogy társadalmunk szocialista fejlődésének fontos feltétele a dolgozók,
mindenekelőtt a munkások általános műveltségének emellése és a közművelődés
továbbfejlesztése. '

A fizikai dolgozók műveltségi színvonalának gyors emelkedése az utóbbi
másfél évtized egyik jellemzője volt. Amíg a fizikai dolgozóknak 1960-ban csak
17%-a rendelkezett legalább általános iskolai végzettséggel], addig 1970-ben ez
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már 43l'/()-ra emelkedett. Az 1970 óta eltelt időszakban a népesség iskolai és
szakmai képzettsége erőteljesen javult. Az iskolai végzettségi szint javulása elle-
nére az országos átlagot még nem érjük el.

Az iskolázottsági színvonal emelkedése mindkét nemre jellemző volt. Ennek
ellenére a nők körében az általános iskola 8 osztályánál kevesebbet végzettek
aránya (59,80/o) meg mindig jóval magasabb, mint a férfiaknál C5 3»3°/0)•

A népesség iskolai végzettségének alakulása

Megnevezés

A 10 éves
és idősebb
A 15 éves
és idősebb
A 18 éves
és idősebb
Átlagosan elvégzett

s-5?
VI

a
c
osztály

a 0 osztályt
végzettek
az ált. iskola
8. osztályt
végzettek
érettségizettek

CÖ
>>

a

1970
Szolnok

3,0

42,1
10.6
6,4

1973
megyében

2,8

48,4
12,8
6.7

Országosan

1,8

55.6
17.7
7,3

Igen fontos, hogy a munkások, a fizikai dolgozók gyermekei megkülönböz-
tetett módon támogatást kapjanak a továbbtanulásban. Kedvező, hogy a megyé-
ben a fizikai foglalkozásúak gyermekei az utóbbi 3 évben fokozottan tovább
tanulnak.

Az 1973/74-es tanévben az általános iskolából továbbtanulásra jelentkezők
84%-a fizikai dolgozók gyermeke volt. A munkásszármazású gyermekek 43%-a
középiskolába, 57%-a pedig szakmunkásképző intézetbe kérte felvételét. A mun-
kásszülők tehát jelentős arányban munkásnak szánják gyermekeiket is. A szellemi
foglalkozású szülők gyermekei közül a szakmunkástanuló intézetekbe felvettek
aránya csökkent (21%-ról 15%-ra), és jellemző rájuk az a törekvés, hogy közép-
iskolában tanuljanak tovább.

A közép- és felsőoktatási intézményekben kedvezően javult a fizikai dolgo-
zók gyermekeinek aránya. A középiskolákban 1973-ban az összes tanulók 65%-a,
a Szolnok megyében működő felsőfokú intézményekben pedig 5 8°/i)-a volt munkás-
paraszt származású gyermek.

A felnőttek továbbtanulása (iskolai, politikai egyaránt) egyre nagyobb mé-
reteket ölt, de a lehetőségektől még így is elmarad.

Szolnok megyeben az 1973/74. tanév elején a dolgozók általános iskoláiban
2800 fő tanult, akinek 93%-a fizikai dolgozó volt. A 30 éven felüliek aránya
59% volt. A dolgozók középiskoláiban pedig 4500-an tanultak és ez 21%-kal
több az 1970. évinél.

Az 1974. március 19-20-i párthatározat a közművelődés továbbfejlesztésével
behatóan foglalkozott. A közművelődés - mint ismeretes - a szervezett iskolán
kívüli művelődést jelenti és ez együtt változik és fejlődik a társadalommal.

A munkásság művelődésének egyik legfontosabb lendítő ereje - a termelő
munka hatékonyságjavításán túlmenően - a szocialista brigádmozgalom. A me-
gyében az ipari munkások mintegy 3/4 része ilyen brigádokban dolgozik, melyek
termelési közösségekké válnak. Mind jobban lehetőség nyílik arra, hogy az isme-
retterjesztés, a szakkörök, a klubok, az együttes kulturálódás elemei az eddigiek-
nél nagyobb szerepet kapjanak a brigádmunkában.

A megyében a közművelődést mennyiségileg jellemző mutatók az országoshoz
viszonyítva kedvezően alakulnak. A társadalom egyes rétegeinek kulturális kiadá-
sai azonban még jelentősen eltérnek. A megyében a parasztság mintegy 3O(1/0-kal
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kevesebbet költ ilyen célra, mint a munkásszellemiek. A munkásságon belül is
megfigyelhető, hogy az összes kiadásokon béliül a kulturális kiadások aránya
az utóbbi években fokozatosan csökken.

Összefoglalva a munkásosztály életkörülményei a IV. ötéves tervidőszakban
- Szolnok megyében - összességében javultak.

A gazdaságfejlődéssel összefüggésben a megyében a munkásosztály létszáma
gyorsan növekedett és számbelileg is a társadalom vezető osztálya. Az aktív
keresőkön belül 1973-ban a munkásosztály 56°/o-ot képviselt és számszerint
109 500 fő volt.

A munkakörülmények javulását több tényező jelzi. Hlyen, hogy a legtöbb
népgazdasági ágban már általános a szabad szombat. Az ipari üzemek gépesített-
ségi szintje javult, de még a munkások kb. 2/3-a kisegítő jellegű munkát végez.
A megyében a munkahelyeknek közel fele kedvezőtlen és az egészségre ártalmas.

A megyében a munkásosztály és a parasztság jövedelme és keresete 3 év
alatt közel azonos ütemben növekedett. A megyében a parasztság közösből szár-
mazó átlagkeresete 1973-ban 9°/o-kal meghaladta a munkásságét, de a parasztság
több időt fordít a jövedelem megszerzésére. Három év alatt a családi jövedelmek
csak kis mértékben közeledtek egymáshoz, de a kis keresetű családok aránya
csökkent. Továbbra is fokozott gondot kell fordítani a nagycsaládosok életkörül-
ményeinek javítására.

A megyében felszereltség tekintetében a parasztság lakásviszonyai a leg-
rosszabbak. A munkásság alacsony jövedelmű része azonban korábban nehezen
jutott lakáshoz, kedvező építési feltételek hiánya miatt. A munkásllakás-építés
rendszere nem régen alakult ki, de a munkáltatóknak még csak egy része támo-
gatja a lakásépítést.

Dr. Végső Zoltán
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A DOLGOZÓK LAKÁSÉPÍTÉSÉNEK, VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
SZOLNOK MEGYÉBEN

Az MSZMP Központi Bizottsága 1974. márciusi ülésén leszögezte, hogy az
egész társadalom érdeke és előrehaladásunk fontos záloga, hogy a munkásosztály
életkörülményei fokozatosan javuljanak. Ennek egyik igen lényeges eleme a lakás-
kérdés megoldása. A lakásépítés hazánkban a fontos célkitűzések közé tartozott
és jelenleg is az egyik legfontosabb életszínvonalpolitikai feladat.

Szolnok megyében a lakásépítés különösen 1960-tól a 15 éves lakásépítési
terv keretében gyorsult meg. Az 1961-1965. években összesen 11 600, a III. öt-
éves tervidőszakban 14 500 és a IV. ötéves terv első három évében 11 000 lakás
épült.

A lakásépítés alakulása

Időszak Az összes Ebből: a magán Az összes Ebből: a magán
lakásépítés Szolnok megyében lakásépítés az országos

százalékában

1961—1965 11608 8 495 4,1 4,7
1966—1970 14 454 10 035 4,4 4,6
1971—1973 11 092 9 253 4,4 i,4

A 15 éves országos lakásépítési terv eredeti célkitűzése szerint a lakások
6o%-át állami, 40° 0-át pedig a magánlakás-építés keretében kellett volna meg-
valósítani. Ehelyett országosan a lakások 1/3-a állami és 2,'3-a pedig magánerő-
ből épült. Szolnok megyében 13 év alatt ez az arány átlagosan 25%, illetve
7 5 % volt.

Az állami lakásépítés is jelentősen fejlődött, a lakásépítés fő formája mégis
a magánépítkezés volt. Ezt a lakosság jövedelmi helyzetének javulása mellett
az OTP-kölcsön széleskörű igénybevétele, valamint a vállalati hozzájárulás foko-
zottabb elterjedése segítette elő. Különösen a községekben jellemző a magánerős
és ezen belül elsősorban a családiház építkezési forma.

Az épült lakásoknak Szolnok megye városaiban 1971-ben a fizikai dolgozók
családjai 640,Q-át, 1972-ben 62%-át kapták, a népességen belül viszont több mint
70° (j-os az arányuk. A községekben feltehetően kedvezőbb a fizikai dolgozók
lakásépítésből történő részesedése.

A társadalmi feszültséget korábban főként az jelentette, hogy elsősorban
az alacsony jövedelmű - főként munkás - családok részére nem volt kedvező
feltételeket biztosító építési lehetőség. Az eredeti elképzelés szerint a kisjöve-
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A lakásépítés alakulása a községekben és a városokban

Megnevezés városok-
b a n

Az épített lakások összesen 7860
Ebből:

állami
erőből

magán-
A magánerőből épült

OTP-kölcsönnel
OTP-kölcsön nélkül

4039

3801

lakásokból:
2962

839

1966—1970
községek-

b e n

6394

360

6234

3613
2621

együtt

14 454

4 419

10 035

6 575
3 460

városok-
b a n

5711

1615

409 G

2679
466

1971—1973
községek-

b e n

5381

224

5157

3882
1219

együtt

11 092

1 839

9 253

6 537
1 685

delmű családok lakásgondját állami, bér- és tanácsi értékesítésű lakások juttatá-
sával kellett volna megoldani. Ez nem volt járható út, mert az igényekhez mér-
ten kevés ilyen lakás épült és az is csak egyes városokban, illetve ezek nagy része
a szanálások miatt lic volt kötve.

Az állam évről-évre kedvezőbb feltételeket biztosított a lakások építéséhez.
1968-ban a Gazdasági Bizottság a lakásépítés munkáltatói támogatására vonat-
kozó határozatot hozott azzal a céllal, hogy a lakásépítésre rendelkezésre álló
pénzügyi források közé bevonja a munkáltatók saját pénzeszközeit is. E támo-
gatási formával kapcsolatban a következőkre szükséges a figyelőmet felhívni.
A tanácsoknál a lakásigények elbírálásánál döntően a szociális, vagyoni és jöve-
delmi viszonyokat és életkörülményeket veszik figyelembe. A munkáltatói támo-
gatásnál mindezen szempontok mellett azonban a végzett munka, a törzsgárda-
tagság és egyáltalán a munkahelyi tevékenység is döntő tényező, s a szociális
körülmények mellett ez az alapja a munkáltató támogatás odaítélésének.

1973. január i-ével került bevezetésre az állami vállalatok munkásai több-
szintes lakásépítésének támogatási formája azzal a céllal, hogy minél több mun-
kás számára tegyék lehetővé lakásproblémájának a magánlakás-építés keretében
történő megoldását, a korábbihoz képest mérsékeltebb anyagi teherváll'alással.

Ennek érdekében a Minisztertanács kedvező pénzügyi feltételeket (10%-os
előtörlesztés, évi i%-os kamat, 35 éves visszafizetés), a szociálpolitikai kedvez-
ményen felül külön állami támogatást biztosított. Ezek a kedvezmények és az
állami támogatás a fővárosban és a jogszabályban meghatározott 5 5 településen
történő építés, vásárlás esetén illeti meg a munkásokat a jogszabályban meghatá-
rozott alapfeltételek megléte esetén.

A továbbiakban elsősorban azt vizsgáljuk, hogy a vállalatok milyen segítséget
adtak dolgozóiknak - és főképpen a munkásoknak - a lakásgondjaik megoldá-
sához, hogyan éltek az adott lehetőségeikkel.

A lakásépítéssel kapcsolatos új lehetőségek hatása kedvező volt az elmúlt
években. Az akció megindulásától 1973. év végéig ugyanis országosan 3 milliárd
Ft lakásépítési alap képződött. (Ezen belül különösen kiemelkedő az 1973. évi
980 millió Ft, amely a legmagasabb.) Ebből az alapból az öt év alatt 2,5 milliárd
Ft, amely a legmagasabb.) Ebből az alapból az öt év alatt 2,5 milliárd Ft támo-
gatást nyújtottak dolgozóiknak a munkáltatók. Ennek felhasználásával többek
között 8500 családi ház és 3200 társasházlakás építése kezdődött meg, valamint
8300 OTP beruházású társasházlakást értékesített a Takarékpénztár. Munkáltatói
támogatással az elmúlt öt év alatt ez mintegy 20 000 lakást jelent, amelyet figye-
lemre méltó eredményként kell értékelni.

Szolnok megyében is fokozatosan emelkedett 1971-1973 között a munkál-
tatói támogatással történő lakásépítkezések és vásárlások száma. Az elimúlt há-
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rom év alatt ez 770 lakást jelent, ezen belül 462 társasház és családi ház építésé:
kezdték meg, valamint 308 OTP beruházású társasházlakást értékesítettek. Az eh-
hez nyújtott kölcsön összege közel 103 millió Ft volt, melynek 38%-át a mun-
káltatói támogatás biztosította. Jelentős a folyamatban Uevő lakásépítkezések szá-
ma is.

A m u n k á l t a t ó i támogatással történő lakásépítés és vásár lás a lakulása

1971 1972 1973 1971—1973
ebből : az között

. a dolgozók m u n k á l t a t ó ál lami válla- összesen
támogatássa l tör ténő latok m u n -

kásainak

Épített és vásárolt lakások
száma, db

OTP-kölcsön, ezer Ft
Munkáltatói kölcsön, ezer Ft

148
6399
8534

lakásépítése

204
13 584
12 578

es vásárlása

418
43 890
17 792

139
15 211*

5 321*

770
63 873
38 904

* Ezen kívül 7.7 millió Ft szociálpolitikai kedvezményben és 8.0 millió Ft állami támogatásban
részesültek.

Országosan is kedvezőek a munkáslakás-akció első évi eredményei. 1973-ban
az állami vállalatok összesen 732 társasházlakás építésének megkezdéséhez és 2184
OTP beruházású társasházlakás vásárlásához nyújtottak munkásaiknak vállalati
támogatást, 112 millió forint összegben. Ez is bizonyítja, hogy a vállalatok fel-
ismerték az akció jelentőségét.

Szolnok megyében 1973-ban a 418 épített és vásárolt lakásból 139-et az
állami vállalatok munkásai kaptak. Az ehhez nyújtott OTP és munkáltatói köl-
csön együttes összege elérte a 21 millió Ft-ot. Ezen kívül még szociálpolitikai
kedvezményben és állami támogatásban részesültek 15,7 millió Ft értékben.

A munkáslakás-akció keretében 1973-ban 101 OTP beruházású társasház-
lakást értékesítettek. Ezeknél kedvezőnek mondható a munkások által fizetett
átlagos előtörlesztési összeg (17 500 Ft), ez ugyanis a tanácsi értékesítésű lakások
előtörlesztését sem érte cl (mely alapvető feltételként szerepelt az akcióval kap-
csolatban). Továbbá az állami vállalatok munkásai részére 38 társasház építését
kezdték meg. Ebben jelentős szerepe volt a lakásépítő szövetkezeteknek is,
ugysnis 36 lakás lakásépítő szövetkezet szervezésében valósult meg.

A munkáslakás-akció keretében családi ház építés 1973-ban nem volt, s
csak 1974-ben indult. A munkások lakásépítésének speciális, hazai vonásait
figyelembe véve (ingázások következtében a kétlakiság, a vonzódás a családi
házhoz), a Kormány ez évben az ország egész területére egységesítette a családi
ház építés kölcsön feltételeit. A nagycsaládosoknak a kamatfeltételekben is ked-
vezményeket nyújtanak, ugyanis erre az épülcttípusra nincs szociálpolitikai ked-
vezmény.

1971-1973 között a munkáltatói kölcsönnel épült és vásárolt lakásokat a me-
gyei székhelyű vállalatok mellett a megyén kívüli vállalatok is támogatták. A más
megyei vállalatok által biztosított hozzájárulás jelentősebb volt a megyében, mint
a helyi vállalatoké a megyén kívül. A következőkben részletesen a megyei szék-
helyű vállalatok és szövetkezetek lakásépítési támogatásának lehetőségeit vizsgál-
juk meg.
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A munkáltatók lakásépítési támogatásának alakulása

A rendelet szellemében fokozatosan növekedett a lakásépítési alappal ren-
delkező munkáltatók száma. 1973-ban ugyanis az említett gazdálkodó egységeknek
19%-a képezett lakásépítési alapot az 1971. évi 12%-kal szemben. Ez az arány
azonban még nem kielégítő, mert jelenleg az állami vállalatok közül sem mind-
egyik rendelkezik ilyen alappal, pedig a rendelet szerint csak azoknak az állami
vállalatoknak a munkásai részesíthetők állami támogatásban (és az ehhez kap-
csolódó preferenciákban), akik vállalati támogatásban részesülnek. A munkások
kedvezményes lakásépítésének tehát alapfeltétele, hogy a vállalat lakásépítési ala-
pot képezzen.

A megfigyeli • megyei székhelyű vállalatok és szövetkezetek lakásépítési alapjának alakulása

Ebből: Az év folyamán
. - „ , , . , a lakás. . A laKás- A dolgozókA vállalótok . . . . leihaszna- . . ,

epitesi rendelke- epitesi alap lakásépítési^ es szövet- lásra » • « - « -
Ev alappal zesre álló az ev tartozása

kezetek került . . .
száma db rendelke- vegén. az ev vegén,

zök száma. lakásépítési alap. 1000 Ft 1000 Ft
db 1000 Ft

1971 313 36 ... ... 21 200 19 912
1972 309 45 57 541 27 061 30 480 30 964
1973 311 60 52 542 17 723 34 819 45 936

: ! A táblázat adatai a megyei székhelyű ipari, építőipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és szol-
gáltató szervezetek mérlegbeszámolóiból kerültek feldolgozásra.

Figyelemre méltó, hogy bár 1973-ban az alapot képező vállalatok száma
nőtt ugyan az előző évhez képest, de a lakásépítési alapszámlákon levő összeg
(53 millió Ft) mégis 5 millió Ft-tal - mintegy 10%-kal - kevesebb az 1972.
évinél. A felhasznált összeg pedig az előző évinek csupán 65%-a, a rendelkezésre
álló összegnek pedig 340, <)-a. Tekintettel arra, hogy 1972-höz képest a felhaszná-
lás nagyobb mértékben csökkent, mint az elhelyezés, az 1973. év végén rendelke-
zésre álló alap több mint 4 millió Ft-tal meghaladta az előző év végit, és meg-
közelítette a 35 millió Ft-ot.

A gazdálkodó szervek legnagyobb számban a mezőgazdaságban és az iparban
- ezen belül is főként az állami gazdaságokban és az állami iparvállalatoknál -
képeztek lakásépítési alapot. Az 1973. évben a megyében e célra rendelkezésre
álló összegből az ipar aránya 66%, a mezőgazdaságé pedig 29% volt. Az ipar-
ban a lakásépítési alapnak közel fele az év folyamán felhasználásra került, a me-
zőgazdaságban viszont csupán 10%-a.

A gazdálkodó egységek elsősorban a nyereségből képzett fejlesztési alapjuk-
ból növelhetik lakásépítési alapjukat. Ezen alapból a lakásépítési alapba elhelye-
zett összeg 1973-ban közel 13 millió Ft volt, mely az 1972. évinél több mint
6 millió Ft-tal kevesebb és csupán az 1971. évit haladta meg lényegesen. így
1973-ban a megyei vállalatok fejlesztési alapjából a lakásépítési alapra felhasz-
nált összeg csupán 1,4% az 1972. évi 2,4%-kal szemben. Ez az arány a szolgál-
tatásban és az iparban volt az átlagosnál magasabb, de itt sem érte el a meg-
kívánható szintet. Ha azonban a lakásépítési alapot csak azoknak a munkálta-
tóknak a fejlesztési alapjához viszonyítjuk, akik képeztek ilyent, akkor természe-
tesen kedvezőbb ez az arány: 1972-ben 7.9%. 1973-ban pedig 3,2%.

A lakásépítési alapból a fel nem használt összeget néhány iparvállalatnál
visszahelyezték a fejlesztési alapba, de többségük meghagyta azt.
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A munkáltatók részesedési alapjuk meghatározott hányadát is lakásépítési
alapba helyezhetik. Ez az összeg azonban visszatérítés után vagy ismét lakás-
építési támogatásra fordítható, vagy a fejlesztési alapot növeli. Ebből az alapból
történő képzés, valamint a lakásépítési hozzájárulás összege egyaránt mérséklődő
tendenciát mutatott 1971-1973 között és kizárólag csak az előtörlesztéshez nyúj-
tott kölcsön volumene nőtt. Az iparban volt a legjelentősebb 1973-ban a támo-
gatás mértéke, valamint a dolgozók által visszafizetett előtörlesztési kölcsön is.

A lakásépítési támogatás aránya a nyereségből képzett részesedési alaphoz
viszonyítva 1973-ban volt a legalacsonyabb (2,2%), szemben az 1972. évi 3,3
illetve az 1971. évi 2,4%-kal.

A dolgozók lakásépítési támogatásának egyéb jellemzői és várható tendenciái

A továbbiakban arról kívánunk beszámolni, amit 45 - lakásépítési alappal
rendelkező - munkáltatóról végzett felmérésnél tapasztaltunk. Megállapítható,
hogy a lakásépítés munkáltatói támogatása a következő években várhatóan to-
vább nő. E munkáltatók ugyanis 1974-bcn közeli 23 millió Ft-tal, 1975-ben pedig
27 millió Ft-tal kívánják lakásépítési alapjukat növelni, melynek 81%-át, illetve
85%-át a képződő fejlesztési alap fogja biztosítani. Előzetes terv szerint emelkedik
a tervezett lakásépítési alapnak a fejlesztési alaphoz viszonyított aránya is, ellen-
tétben a részesedési alaphoz viszonyított aránnyal, melty csökken.

A munkáltatói támogatás biztosítása egyre indokoltabb, mert a vállalati
lakáskölcsönt igénylők száma fokozatosan emelkedik. A felmérés szerint ugyanis
1975-ben előreláthatóan 837 fő igényel támogatást az 1971. évi 415 fővel szem-
ben és ezeknek 670 o~a munkás.

1971-1973. években az összes igénylőknek kb. 700,Q-a kapott kölcsönt. Ez
az arány 1974- és 1975-ben 50-60%-ra mérséklődik. Hasonló tendencia várható
a munkásoknál1 is (holott 1971-ben és 1973-ban a kielégített igények aránya már
elérte a 83, illetve 75%-ot). Ez arra utal, hogy a munkáltatók saját pénzeszkö-
zeinek bevonása a lakásépítésbe - a növekedés ellenére - nem fog lépést tartani
az igények, de emellett a lakásárak növekedésével sem.

A lakások előállítási költségei nagymértékben emelkednek. Nemcsak az
építőipari árak, hanem a technológia változásából, a mind igényesebb belső fel-
szerelésből adódnak a többletköltségek. Az építőipari vállalatok igyekeznek kor-
szerűbb technológiát alkalmazni. Az OTP-beruházásban épülő lakások nagyrésze
már korszerű technológiával épül. Ennek következtében jelenleg a lakásár első-
sorban nem attól1 függ, hogy valaki mekkora lakást igényel, hanem attól, hogy
a kivitelező milyen technológiával építette.

Az 1971-73. években a lakásépítési formák közül - különösen a munkások
körében - a családi ház építés volt a legelterjedtebb. Az 1975. évi tervek
szerint az OTP-bcruházású társasházlakás-vásárlás kap lényegesen nagyobb hang-
súlyt. A munkáltatói bér-, illletve szolgálati lakásépítés, illetve építtetés is jófor-
mán teljesen háttérbe szorul.

Felmérésünk szerint 1973-ban a munkások kapták a felhasznált lakásépítési
alap 50%-át (az előző évi 32, illetve az 1971. évi 42%-kal szemben) és ez az
arány növekszik az 1974—75. évben is.

Az 1974-197 5. évi tervezett lakásépítési alap felhasználása főként az OTP-
beruházásban megvalósult társasházlakás-vásárlás hozzájárulására irányul. Ez ked-
vező, mert az egy igénylőre jutó támogatás összegének mérséklődése a képzett
lakásépítési alapból több dolgozó támogatását teszi lehetővé.
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A megkérdezett vállalatok - a rendelkezés irányelveinek megfelelően - a
lakásépítés támogatását elsősorban a következő feltételekhez kötik:

- családnagyság,
- kedvezőtlen szociális körülmények,
- eltöltött szolgálati idő,
- a végzett munka minősége.
Figyelembe veszik még:
- a társadalmi munkában való részvételt,
- esetenként szocialista brigádtagságot,
- egyéb hátrányos helyzetet (pl. cigány származást).
A felmérés szerint az igénybe vett kölcsöntámogatás visszafizetésének idejét

is többségükben a szociális körülményektől teszik függővé. Ennek ellenére az át-
lagos visszafizetési időtartamot a gazdálkodó egységeknek kb. fele - nem eléggé
helyesen - o-io évben állapította meg. Ez a feltétel a támogatásban részesült
dolgozók törlesztési kötelezettségét az első 10 évben jelentősen megnöveli és külö-
nösen fiatal házasoknak súlyos terhet jelent.

Kedvezőnek tekinthető viszont, hogy a vállaltatoknak több mint felénél a
kölcsön törlesztésének megkezdése az igénybevételtől számított 6. hónap, illetve
i év elteltével válik esedékessé. A munkásokat terhelő előtörlesztést a munkál-
tatók közül néhányan átvállalták lakásépítési alapjuk terhére. Vissza nem térí-
tendő támogatást pedig a vállalatoknak mintegy 30%-a nyújtott a munkásoknak.

Figyelemre méltó, hogy a munkáltatók a pénzügyi támogatáson túlmenően
egyéb módon is nyújtanak segítséget dolgozóik lakásépítéséhez. így pl. jelentős
azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek a fuvareszközök és a munkaeszközök
kölcsönzésével segítik dolgozóikat.

* * *

A munkáltatói támogatással történő lakásépítés tehát Szolnok megyében fo-
kozatosan növekedett. Ezen belül a munkáslakás-akció első évi eredményei is
igen kedvezőek voltak. A vállalatok egyre nagyobb számban támogatják munká-
saikat és ezzel egyidejűleg a munkások érdeklődése is fokozódik. Szükség lenne
azonban a lehetőségek jobb kihasználására, ami további társadalmi összefogást
igényel, mely nagyban elősegítené a lakásfejlesztési célkitűzések megvalósítását.

Berta Zsuzsanna
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500 ÉVES A MAGYAR KÖNYVNYOMTATÁS *

1473-ban, a könyv kolofonjában olvasható pontos adatok szerint, pünkösd
előestéjén, június 5-én fejezte be Budán a latinnyelvű Chronica Hungarorum
nyomtatását Hess András, az első magyarországi könyvnyomtató. Ezzel Magyar-
ország a hatodik volt azoknak az európai országoknak sorában, amelyekben be-
vezették a könyvnyomtatást. Mint ismeretes, Gutenberg 1440-ben alkalmazta
először Mainzban világraszóló találmányát, utána 25 évvel jelent meg az első
nyomtatott könyv Itália földjén. 1468-ban és 70-ben honosodott meg a nyomtatás
Svájcban, Franciaországban és Hollandiában. Büszkén mondhatjuk, hogy más nagy
és gazdag nemzetek csak miutánunk következtek.

Az első magyar földön nyomtatott könyvet még egy latin nyelvű kiadvány
követte Hess András sajtóján. Egyéb tevékenységéről, nyomdája megszűnésének
körülményeiről semmit sem tudunk. Az ősnyomtatványok dicsőséges, 1440-től
1500-ig tartó korszakából a tudomány több tízezer európai kiadvány megjelenését
tartja számon. Nálunk Hess András két könyve mellett csupán még három másik
nyomtatványt ismerünk, melyek az ismeretlen nevű második magyarországi ős-
nyomdász termékei.

A magyarországi ősnyomdászat, amilyen korán liétrejött, olyan hamar el is
pusztult. A hazai körülmények mostohák voltak nemcsak a két ősnyomdász, de
a könyvnyomtatás gondolatával foglalkozó más vállalkozók számára is. Ezidőben
nem működött egyetem és az olvasni tudó értelmiség szegény volt ahhoz, hogy
a drága könyveket megvásárolhassa.

A reánk maradt kevés emlék arra utal, hogy nem Hess András szakmai
hozzáértésének vagy hivatástudatának hiánya vezetett korai bukáshoz. A Magyarok
Krónikájának két, könyvtárainkban megmaradt példányából érdekes következteté-
seket vonhatunk. A bejük rendkívül rossz állapota és hihetetlenül szűkös készlete
arra mutat, hogy Hess András nagy nehézségek árán még a legszükségesebbnél is
kevesebb felszerelést hozhatott magával Rómából és, hogy azt is óriási küzdelem
árán helyezte működésbe; ugyanakkor tisztes fokon ismerte és gyakorolta a tipog-
ráfia művészetét. Értette a sorkizárás és a tördelés szabályait. Szövegoldalai min-
den szedési és nyomtatási fogyatékosságukkal imponálóan egységesek. A tükör
kompozíciója, a piros festékkel berajzolt iniciálék, mondatkezdőjelek és -díszek
alkalmazása a kor színvonalán álló reneszánsz-nyomdász kezére vallanak. Tanul-
ságul szolgálhatnak ma is akár a gyakorló nyomdásznak, akár a könyvtörténész-
nek, aki a részleteken átsikló nagyvonalúsággal képes az alkotói szándék nemes-
ségét meglátni bennük.

Hogy nemcsak mestere, de tudósa is hivatásának, arról a humanisták ékes
nyelvén megírt előszava tanúskodik. Közéleti, műveltséget terjesztő szándéka világ-
lik ki e szavaiból:
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„ . . . díszére és javára vannak az emberi nemnek azok a férfiak, akik nagy
tehetségükkel kitűnve, istenadta buzgalmukat könyvek nyomtatására fordították,
elhatároztam, hogy ilyen méltó és ilyen kiemelkedő feladat megoldásához látok,
úgyhogy, ha valamire vihetem, akkor azt nemcsak a magam, hanem minél több
ember hasznára fordítsam . . . "

S a kor új eszméi iránti fogékonysága tűnik ki a Krónika, az első magyar-
országi nyomtatvány témaválasztásának indokolásából is:

,,. . . nagy és hosszadalmas munkába fogtam, tudniillik Magyarország króni-
kájának nyomtatásába, olyan munkába, amely - úgy gondoltam - minden ma-
gyarnak kedves, és örömére lesz. Mert amint szülőföldjét mindenki úgy szereti,
ahogyan mást nem, és messze a földkerekség többi országa elé helyezi, akként
minden ember szivéből tudni vágy ja, hogy övéi, honfitársai miként éltek: hogyha
jeles és emlékezetes dolgot lát, azt kövesse, ha pedig valami balul történtet lát.
attól bölcsen óvakodjék . . . "

A hazafiságnak e máig érvényes értelmezése is bizonyítja, hogy az első
magyar nyomdász művelt közéleti ember volt. Ezért is megérdemli, hogy kettőzött
tisztelettel hajtsuk meg előtte az emlékezés zászlaját.

Hess András vezérlő eszméje, nem lehet kétséges, a humanista műveltség
szolgálatának gondolata volt. Nem véletlen, hogy sok pályatársával együtt a tör-
ténelem nagy sorsfordulójának idején, a hanyatló feudalizmus ellen fellépő polgári
fejlődés korában, a magyarországi reneszánsz nyomdászaként szolgálta a maga
szerény eszközeivel a társadalmi átalakulás ügyét.

De ugyanígy a társadalmi szolgálat jelzőjével sommázhatjuk a polgári fejlő-
dés érdekében működő, közvetlen tevékenységüket nézve a reformációt szolgáló
nyomdászokat, akik munkájukat, eszközeiket, hivatásukat a nép művelésének és
a magyar nyelvű kultúra reformátori célkitűzéseinek megvalósítására fordították.
Tevékenységükkel a magyar irodalmi nyelv megteremtéséhez és a nép művelésé-
hez hozzájárulva, történelmi küldetést teljesítettek.

Sylvestcr János, tudós humanista és nyomdász, az első magyar nyelvű szöve-
gek kiadója, 1541-ben így ír pártfogójának, Nádasdy Tamásnak az általa fordított
és nyomtatott Új Testamentumról: „ . . . Ám mutogassák mások büszkélkedve
Nagyságos Uraságodnak, szerencsés gyarapodása jeléül, a barázdákat, istállókat
és halastavakat s más ilyeneket, én mindezeknél sokkal dicsőbb művet mutatok
f e l . . . " S majd mint az újszövetség első hiteles és egyben művészi fordításának
mestere, joggal jegyzi fel a magyar nyelv művelésében elért sikereit:

„ . . . nem fognak gúnyolódni ezért rajtunk a keresztény népek, hanem még
irigykednek is a nyelv szépsége miatt, amelyet utánozni sem képesek. Melyik ne
csodálná a külföld népei közül, hogy valaki a görög és latin után magyar nyelven
is képes minden fajta verset írni? Ki gondolná, hogy a szóképeket, versmértéke-
ket és a tekintélyes, súlyos kifejezéseket bárki is megszólaltatná ezen a nyel-
ven?. . ."

Első nyomdászaink tehát a polgári haladást, művelődést szolgálták, ők ma-
guk azonban még nem polgári vállalkozók. Nyomdáik működésének kereteit
a feudalizmus idején kialakult szokás szerint nagyurak áldozatvállalása tartja
fenn, attól függenek s ezért létezésük nem is lehet tartós. Az erdélyi Heltai Gáspár
az első polgári vállalkozó, maga is író, könyvkiadó, papírmalom és alkalmasint
serfőzde tulajdonosa, jómódú ember, aki vállalkozását annak virágzása idején
már nem főúri támogatásra, hanem a könyvek eladására alapozza. Nem külön-
bözik azonban elődeitől abban, hogy nemzetét szolgáló egyéniség, a magyar szép-
próza ihletett művelője, a magyar helyesírás egyik megalapítója.

Tótfalusi Kis Miklós személyében viszont korának európai polgára, a mű-
velt, kiválóan képzett mester és öntudatos polgár jelenik meg a magyar nyomdá-
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szat történetében. Hitvallása, hogy „könyvekkel bővítse és oksósítsa e hazát"
annak érdekében ,, . . . hogy mind gyermekek, asszonyi állatok, városiak, falusi
parasztok stb. olvasni tudnának . . ." Erdély azonban nem a polgári Hollandia,
hanem a magyar reneszánsz hanyatlásával a feudalizmusba visszasüllyedt ország,
amelyről elkeseredetten írja ,,Mentség"-ében: ,,. . . én belgiumi akkurációt (vagyis
rendet) ábrándozok e hazában, holott ennek jobb csak úgy maradni, amint eddig
volt. . ."

Elmaradott társadalmi viszonyok - elmaradott nyomdászat. Erről kesereg
1796-ban a Bécsben megjelenő „Gazdaságot Tzélozó Űjság": . . .o lyan is nekiáll
a könyv nyomtatásának, aki éppen annyit tud hozzá, mint tehén a kártyázáshoz:
ötven közül alig van egy, aki csak nagyjából is értené a mesterségét. . ."
Ifj. Trattner János Tamás, a pesti Trattner nyomda vezetője a Tudományos Gyűj-
temény c. folyóiratba írott cikkében „Magyarországi könyvnyomtató műhelyek
1817-dikbelii állapotjuk" címmel kimutatta, hogy ezddőben az ország 35 nyom-
dájában összesen 251 nyomdai munkás dolgozott és 3887 bála papírt dolgoztak
fel, vagyis mintegy 500 tonnát.

A magyar nyomdászat azonban csak a 19. század közepén lép a polgári
fejlődés korszakába. Az 1848-as forradalom idején Táncsics már „a munkások
nagy osztályának" érdekében adja közre a „Munkások Újságjá"-ban a nyomdai
munkások követeléseit. Munkásmozgalmunk története a továbbiakban is gazdag
dokumentumait őrzi a nyomdászok harcainak. S mert ma a nyomdászat történeté-
ről emlékezünk, ne feledkezzünk meg a magyar nyomdai munkásság sajtójáról,
amely a 19. század második felében első ízben idézte fel a múlt dicsőséges láp-
jait a modern nyomdaipar dolgozó számára. Tisztelegjünk Tóth István, az Egerben
1865-ben megjelent első nyomdász-szaklap, a Gutenberg szerkesztője, Tanay József,
Pusztai Ferenc, Novak László, Firtinger Károly és a magyar nyomdászat múltja
többi krónikásának emléke előtt.

Kner Imre, a modern magyar nyomdászat mestere, a magyar tipográfia meg-
újítója sem mondhatta cl, hogy társadalmilag kedvező környezetben, a közönség
megértésétől és a kollégák helyeslésétől támogatva végezte munkáját. A magyar
nyomdászat történetében új fejezetet nyitó kiadványai kis példányszámban jelen-
hettek meg s így is a raktárak polcain való porosodásra ítélte őket a közöny és
a közönség pénztelensége. De ez nem akadályozta alkotójukat, hogy életét egy hőn
óhajtott új, korszerűbb társadalom és kultúra ideáljainak szentelje. Nemcsak tipog-
ráfiai utópiái megalkotásának ünnepén, de a munkás hétköznapokon is. Sokszor
megírták parlagi históriások, hogy ez a fényes tehetségű tipográfus hétköznapon-
ként marhalevelek nyomtatásával volt kénytelen foglalkozni. Nos, had oszlassam
el ezt az olcsó legendát az ő saját szavaival:

,,. . . ne hidd, hogy megesz engem a közigazgatás (a nyomtatványok készí-
tése), vagy megeszi bennem a nyomdászt. Szegény jó Apám ezt hagyta rám: fiam,
az, hogy nyomdász vagy, csak megadja az eszközöket ahhoz, hogy üzleti elgondo-
lásokat megvalósíts. Hiába vagy a világ legjobb nyomdásza, ha nincsen elgondo-
lásod. - És ebben igaza van. Eletem értelme nem az, hogy nyomdász vagyok,
hanem az, hogy szolgálok. Jól szolgálok, mert keserves, nagy harcok árán el tudok
jutni feladataim tiszta felismeréséhez, és eléggé megtanultam a mesterségemet, hogy
tudjam vele szolgálni, amit célként felismerek és elgondolok . . ."

A tévhittel szemben Kner Imre számára a közigazgatási nyomtatványok szer-
kesztése és kiadása is jó szívvel végzett munka és öröm volt, mert ezzel is szol-
gált, akárcsak utolérhetetlen könyvművészeti alkotásaival.

* * *
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Goethe mondotta: a könyvnyomtatás olyan tény, amely a világtörténelem és
a művészettörténet új, az eddigitől merőben különböző fejezetét nyitotta meg.
Tisztelet a nagy költőnek és gondolkodónak, de nem a könyvnyomtatás változ-
tatta meg a világot. A társadalmi viszonyok döbbenetes erejű feszültségei össz-
pontosultak a könyvnyomtatás feltalálásának századában: c változások hoztak
létre eszméket, intézményeket és törekvéseket, amelyek az írott szó hatékonyabb
terjesztése nélkül nem funkcionálhattak volna. A legjobb könyvnyomtatók, bele-
értve a mesterség feltalálóit és továbbfejlesztőit is, nem magányos kezdeménye-
zők, hanem koruk problémáira érzékenyen és alkotóan reagáló, közéleti emberek
voltak, akiknek egy része világnézetével is a haladó eszmék iránt vonzódott.
A szolgálat vértezte fel őket erővel és képességgel, hogy megteremtsék és tovább-
fejlesszék az írott szó tömeges terjesztésének eszközét, a könyvnyomtatást.

Nem magányos kezdeményezéseikkel, hanem a közösség céljainak felismeré-
sével és szolgálatával jegyezték fel nevüket a szakma történetébe s vívták ki
a kortárs és az utód megbecsülését.

Tisztelettel és megindultsággal tekintünk népben-nemzetben gondolkodó elő-
deinkre, akik nemcsak a könyvnyomtatás ma is hasznosítható hagyományait, hanem
a közösség iránti elkötelezettség magatartásának magasszintű normáit hagyták ránk
örökségül. E hagyományok őrzése, folytatása nem egyéb, mint a társadalom ter-
melési-eszmei tapasztalataival, eszmei vagyonával való okos gazdálkodás. Meg-
őrzése és folyamatos hasznosítása azoknak a termelőerőknek, melyeket az előző
nemzedékek létrehoztak. Múltunk tanulságai azonban nemcsak egy szakma tapasz-
talatait, hanem a szakma művelői magasrendű erkölcsi magatartásának hagyomá-
nyait, valamint a szakma termékeiben - a régi könyvekben és nyomtatványok-
ban — nemes művészi élmények forrását hagyták ránk. Legyen ezért a mai évfor-
duló nemcsak a történelem objektív emlékeire való visszatekintés, hanem szerep-
lőiről való meleg emberi megemlékezés és az alkotásaikra való örömteljes vissza-
pillantás ünnepe.

Haiman György

* Elhangzott a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME) szolnoki nyomda-
ipari csoportjának „500 éves a magyarországi könyvnyomtatás" 1973. évi jubileumi rendez-
vényén. Az ünnepi megemlékezést Haiman György egyetemi tanár (Bp). a Magyar Iparművé-
szeti Főiskola tipo-grafikai tanszékének vezetője tartotta. Az előadási anyagot a szerző engedé-
lyével Horváth Zoltán, a PNYME szolnoki nyomdaipari csoport volt szervező-titkára a Jász-
kunságnak közlésre bocsátotta.
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A NAGYKUNSÁG 1577-BEN

A Nagykunság XVI. századi történetéről kevés összeírás jellegű forrásunk
van. Mindinkább kicsi az olyan névszerinti összeírások száma, amelyek azonos
időben az egész nagykunsági területet felölelik. Az első ilyen forrást 1956-ban
dr. Győrffy Lajos dolgozta fel és az eredményt közölte is az „Adatok az Alföld
törökkori településtörténetéhez" című munkájában. E tanulmányában egy 1571.
évi török defter alapján részleges keresztmetszeti képét tudta felvázolni az 1571.
évi Nagykunságnak. Az elmélyült tudós munkával feltárt forrás alapján először
közölt Győrffy Lajos olyan „nyersanyagot", amelyet a hely történetírók ered-
ményesen tudtak felhasználni egy-egy nagykunsági helység korabeli képének
részletesebb megrajzolásához.

Nemrégen sikerült felkutatni egy olyan ugyancsak XVI. századból származó
szintén az egész Nagykunságra kiterjedő névszerinti összeírást, amely alkalmas
a XVI. századi nagykunsági helyzetkép még pontosabb megismertetésére. A jelen
tanulmány alapját képező összeírás 1577-ben kelt az egri vár urbáriumában.1

A Győrffy forrásához való időbeli közelség két dolgot tett lehetővé. Egyrészt
tartalmi összehasonlításokat tudtunk tenni a két időpont között, másrészt a for-
rások kölcsönösen hitelesítették egymást. Frissen felkutatott forrásunk helységen-
ként latinul - kitűnő olvashatósággal - közli a családfők neveit, adóik összegét
a török és a magyar birtokos részére egyaránt. Viszonylag jól feltárult a Nagy-
kunság osztálytagozódása, a termelési struktúra és a népesültség tendenciája is.
Kitűnően olvasható családnevei révén alkalmat nyújtott arra is, hogy dr. Győrffy
Lajos 1571. évi forrásában nem egészen pontosan írott vezetékneveket kiigazít-
hassuk. A két értékes forrás azonban együttesen sem teszi lehetővé még mindig,
hogy a Nagykunság településföldrajzi és társadalmi viszonyait minden szempont-
ból kielégítő módon be tudjuk mutatni a 16. század második felében.

Adatok a településföldrajzhoz

Az adózók 1571. és 1577. évi névjegyzékeinek összevetéséből megállapítható
egyik legjelentősebb tény az, hogy bármilyen nagy is volt a lakosság cserélődése
a közbeeső 6 év alatt, a nemzetiségi megülés folytonossága bizonyított. A két
összevetett névjegyzéken 119 olyan családfő-nevet találtunk, amely teljes alak-
jában megegyezett és feltehetően azonos személyt is takar. Ezenkívül 59 vezeték-
név kölcsönösen előfordult mindkét összeírásban. Itt pedig minden bizonnyal
az 1571. évi névjegyzékben szereplő azonos vezetéknevűek utódaival van dol-
gunk. Kolbászon és Márialakán 14-14, Bócsán 13, Kápolnáson 10, Asszonyszál-
láson 9, Ködszálláson, Kisturgonyon 8-8, Csorbán, Magyarszálláson 7-7, a többi
helyeken pedig ezeknél kisebb számban találtunk mindkét tagjában, vagy csak
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vezetéknevében azonos családfőnevet. Ezek alapján megállapítható, hogy min-
den helységben volt egy szilárdan ülő csoport, amelynek révén megvalósult je-
lentős számú nemzetség helybenlakása. Az 1577-ben bennülő őslakosok számát
azonban erősen megközelítette a jövevénycsaliádok száma. A 178 törzslakos
család mellett 131 jövevénycsaládot számoltunk össze, ami a névszerint felsorol-
tak (309 család) több mint 42 százaléka. Az új családok mennyisége a legna-
gyobb volt Csorbán (18), de máshol is elég sokan voltak. Pl. Kolbászon, Köd-
szálMson 14-14, Madarason és Bócsán 13-13, Asszony szálláson 12 és Túrked-
din 10 család. Az őslakossághoz viszonyított százalékos arányuk viszont Mada-
rason volt a legnagyobb, mintegy 62()/0. Ugyanaz Ködszálláson, Csorbán 58-58%,
Póhamarán 55%, Magyarszálláson 4 3 % és Asszonyszálláson 4 1 % . A legkisebb
bevándorlás mind relatív, mind abszolút értelemben Kisturgonyban (1 család -
io%) és Móriczon (1 család - 9%) volt kimutatható.

Tekintélyes mennyiséget tett azonban ki a Nagykunságból elvándorlók szá-
ma is. Hogy elvándorlás volt, az két dologból is kitetszett. Egyrészt abból, hogy
az 1577. évi urbáriumban volt egy erre közvetlenül utaló megjegyzés, miszerint
az „1577-ben mcgszállatlanul álló telkeket 1552-től kezdődően folyamatosan
hagyta el a lakosság". Másrészt a nagyfokú elvándorlás mellett szól az is, hogy
az 1577. évi névjegyzékben már nagyon sok olyan vezetéknév hiányzott, ami
1571-ben még megvolt. Figyelembevéve, hogy a nemzetségkihalás nem gyakori
jelenség, ezeket 90%-ban elköltözötteknek vehetjük. De kimondható lenne ez
a korszakban nagyobb arányokat öltő népességmozgás ismeretében is. Ez egyéb-
ként azzal] magyarázható, hogy Szolnok 1552. évi eleste után a Nagykunság hó-
doltsági terület lett, még pedig olyan határterület, amely alkalmas volt a török-
magyar kettős birtoklás megvalósítására. Így a kettős adózás terhe miatt a meg-
ültséget illetően a be- és kitelepülés negatív egyenlegéből kialakult a népesség
fogyásának tendenciája. Hat év alatt jelentősen csökkent a Nagykunságban ülő
családok, illetve az össznépesség száma. Amíg 1571-ben 871, addig 1577-ben
már csak 369 családot irtak össze. A nagy különbséget némileg kiegyenlíti az
a tény, hogy hét község - Hegyesbor, Kunhegyes, Mesterszállás, Móriczkaba,
Telekszállás, Túrkcve és Túrpásztó - lakói hiányoznak az 1577. évi összegből."
Amennyiben ezt a kiegyenlítést egy községenkénti átlagszám alapján ellvégezzük,
még mindig kb. 370 családdal kevesebb van jelen 1577-ben, mint 1571-ben.
A lakosság fogyása a községeket különbözőképpen érintette. Ha viszonyításunk-
ban az 1571. évi helyzetet 100%-osnak vesszük, akkor 1577-ben egyetlen 100
százalékosan megült helységet sem találunk. Kb. 90%-os a megültség Csorbán,
Karczagújszálláson, Ködszálláson és Madarason, kb. 50%-os Póhamarán, Ma-
gyarszálláson, Kolbászon, Kisturgonyon és Kápolnáson. A legnagyobb lélekszám-
csökkenés Tótturgony, Orgondaszentmiklós, Móricz, Kisújszállás, de legelsősor-
ban Fábiássebestyén esetében tapasztalható. Fábiánsebestyénen a régi huszon-
egy családdal szemben mindössze öt lakott! Amennyiben a lélekszámbecsléshez
átvesszük Győrffy hatszoros szorzószámát, úgy - szemben az 1571. évi 5000-es
lélekszámmal - 1577-ben mintegy 2000 lakost számlálunk. Ez feltűnő visszaesés
még akkor is, ha ehhez hozzászámítjuk az említett hiányzó helységek lakóinak
megbecsült mennyiségét, amely az átlag alapján nem lehetett több 1200 lakosnál.
Ezekután nyitott kérdés maradt még az, hogy mikor kezdődött a fogyatkozás?
Győrffy Lajos ugyanis a már említett művében azt állította, hogy az 1552-ben
elfutott lakosság később fokozatosan kezdett visszatérni és 1571-ig állandóan
szaporodott. Valószínűbbnek látszik azonban az ezzel ellentétes tendencia, vagyis
hogy a családok száma 1552-től folyamatosan csökkent először 871-re, majd ké-
sőbb 369-re. Ezt sugalmazza egyrészt az a tény, hogy 1571 után semmi olyan
nem történt, ami a növekedést fogyásra változtatta volna. Másrészt az előzőek-

147



ben már szószerint idézett megjegyzése az 1577. évi forrásnak. A lakóházak
számának statisztikai összehasonlítása még teljesebbé teszi a képet és igazolja
a folyamatos fogyatkozás tendenciáját. Az 1571. évi összeírás 848, az 1577. évi
pedig 596 lakott lakóházat írt össze. A helységek egyrészében ehhez hasonlóan
csökkent a lakóházak száma, más helységeknél viszont szolid növekedést látunk
a lakosság számának csökkenése ellenére! 1577-ben mindenütt összeírták az el-
hagyott lakóházakat is, egyrészt az összeírok saját szemléje alapján, másrészt
a lakosság emlékezése alapján. A lakosság több elhagyott lakóházat vallott be,
mint amennyit az összeírok találtak?! Mindez együttesen a folyamatos kiván-
dorlásról tanúskodik ugyan, de volt egy Nagykunságon belüli koncentráció is.
Ez abban mutatkozott meg, hogy a lakosság a kevesebb biztonságot nyújtó ki-
sebb helységekből a nagyobbak felé áramlott. A hibátlan megítélést azonban az
a tény bonyolítja tovább, hogy a lélekszám ott is csökkenést mutat 1571-hez
viszonyítva, ahol a házak száma növekedett! Például: Bócsán nyolccal több a
lakott lakóház, ugyanakkor hússzal kevesebb az adófizető családfők száma, mint
1571-ben. Egyébként gyarapodott a helységek lakóházainak száma Ködszálláson
és Csorbán 10-io-zel, Kápolnáson és Bócsán 8-8-cal, Madarason 5-tel, Karczag-
újszálláson 4-gyel, Asszonyszálláson 2-vel. A többi helységekben mindenütt csök-
kent a lakóházak száma, a legfeltűnőbb a visszaesés Fábiánsebestyénen (11),
Móriczon (9) és Orgondaszentmiklóson (7).

Az összeírok 240 elhagyott lakóházat találtak, míg a lakosság 340-re emlé-
kezett! A különbség valószínűleg abból adódott, hogy az összeírok csak a tény-
legesen még fennálló házakat vették számba. A lakosság viszont tudta, hogy
hányan költöztek el még akkor is, ha házaik nyomai már nem is látszottak.
A legtöbb elhagyott lakóház Bócsán (28), Kolbászon (25) és Kápolnáson (25)
volt.

Adatok a társadalom rendjéhez

A lakosság községi szervezetben élt, helyhezkötött életmódot folytatva, lakó-
házakban lakott. A felépítmény rendezett társadalom képét mutatja, amelyben
az osztálytagozódás a feudális viszonyoknak megfelelően alakult ki és világosan
meg is rajzolható az 1577. évi összeírás alapján. Kis számban nemesek, leg-
nagyobb számban jobbágyok (coloni) és ugyancsak kis számban zsellérek (házas
és hazátlan) lakták a Nugykunságot. A statisztikánkban szereplő nemesek száma
nem teljes, csupán Karczagújszállás esetében. Asszonyszállás, Móricz, Kistur-
gony, Tótturgony területén azonban szintén laktak nemesek, jelenlétüket azon-
ban csak létszámuk nélkül jelzi az 1577. évi forrás. Az urbáriumban 325 job-
bágy (coloni), 29 házas zsellér (inquilini), 3 hazátlan zsellér (subinquilini) és 10
szegény családot írtak össze. Amennyiben ezt összehasonlítjuk egy 1572-ben kelt
forrás adataival,'1 úgy újból igazolódni látszik a Nagykunság fogyatkozásának
tendenciája. 1572-ben ugyanis a Nagykunság 456 jobbágy- és 108 zsellércsalád
lakott. Társadalmi rétegződés szempontjából a legváltozatosabb képet Karczag-
újszálláson láthatjuk, ahol a polgárság kivételével a feudális társadalom minden
lényeges osztályának képviselője jelen volit. Megközelítően hasonló a helyzet
Kolbászon, máshol szinte kizárólag jobbágyok laktak egy-egy szegény családdal.
Jogi állapotukat illetően azonban nem teljesen egyértelmű a forrásunk. Egyrészt
úgy tűnik, hogy sem a Habsburg-párti egri vár, sem a török nem tisztelte kun
kiváltságaikat és kollektíven adóztatják őket. A klasszikus értelemben vett job-
bágy egyik főismérvével - a robottal - azonban seholsem találkozunk a szöveg-
ben. Itt támad a nehézség a megítélést illetően! Miért nem robotoltak? Mert fél-
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A Nagykunság népesültségének összehasonlító statisztikája
1571 és 1577 között.

A helység neve

Asszonyszállás
Bocsa
Csorba
Fábiánsebestyén
Hegyesbor
Karcagújszállás
Kápolnás
Kisturgony
Kisújszállás
Kolbász
Ködszállás
Kunhegyes
Madaras
Magyarszállás
Márialaka
Mesterszállás
Móricz
Móriczkaba
Orgondaszentmiklós
póhamara
Telekszállás
Tótturgony
Túrkeddi
Túrkeve
Túrpásztó
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Megjegyzés:
— 1571-ben csak a fejadóköteleseket írták össze;
— az 1577. évi összeírásban nem szereplő helységek magánosok tulajdonában voltak,

nem az egri várhoz adóztak.

szabadoknak tekintették őket? Vagy csak azért, mert a kettős birtoklású terü-
leteken ez így alakult a klasszikus jobbágy esetében is? Ez volt a helyzet pl.
Külső-Szolnokban is, ahol a jobbágyok egy összegben (igaz nem kollektíve) vál-
tották meg nemcsak az évi robotot, hanem még a tizedet is.

A kun etnikum alakulására semmilyen következtetésre nincs lehetőség az
1577. évi forrás alapján a kun nemzetségek előzetes történetének mély ismerete
nélkül. Különösebb vizsgálódás nélkül is feltűnik azonban, hogy viszonylag sok
nem magyar hangzású nevet lehetett találni a névjegyzékben. A 367 vezetéknév
között 24 máshangzású (kb. 6%) fordult elő. Ez nem nagy ugyan - különösen
a külső-szolnoki részekhez - viszonyítva, de jelzi a nemzetiségek behatolását
a Nagykunságba is. Ezt a megállapítást természetesen azzal a megkötéssel tesz-
szük, hogy Magyarországon a vezetéknév hangzása ebben az időben sem volt
biztos iránytű a nemzetiségi hovatartozás meghatározását illetően. Ezt is figye-
lembevéve, német és szláv ellemek jelenléte sejthető több nagykunsági helység-
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ben. Erre utalnak Csorbán a Belder, Körner, Wolder, Asszonyszálláson a Wath,
Kolbászon a Menecke, Bócsán a Bethmes, Magyarszálláson a Krohn német
hangzású és Kápolnáson a Bosnyák, Radils, Danek, Tótturgonyban a Kamino,
Bosnyák, Saskó szlávhangzású vezetéknevek. Találkoztunk egynéhány olyan név-
vel is, amelyet nem tudtunk besorolni sehová. Ilyen volt pl. Asszonyszálláson
a Mitiles (görög), Bócsán az Aszlán (török?), Magyarszállláson a Kole és Kis-
turgonyban a Thooz, Dyonisius név.

A termelés kizárólag mezőgazdasági jellegű, de ez sem tárul fel a forrás-
ból teljes mértékben. Csak azokról a termelési ágakról tudunk emllítést tenni,
amelyek terményei után urbáriális kötelezettségeik voltak a jobbágyoknak. Ennek
alapján kiderül, hogy növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és növényi-állati
eredetű termékek feldolgozásával foglalkoztak. Legfőbb terményük a búza volt,
amelyből legtöbbet termeltek Csorbán, Márialakán, Boksán, Kápolnáson, Asz-
szonyszálláson. Másik fontos gabonájuk volt az árpa, ameilyet ugyancsak min-
den helységben termeltek. A szálas takarmányként a szénát használták, amelyet
a községek nagykiterjedésű rétjein kaszáltak a jobbágyok.

Fejlett volt az állattenyésztés, amelynek alapját a nagy kiterjedésű legelők
és rétek képezték. Főként szarvasmarha- (ökör, vágómarha, fejőstehén) és birka-
tenyésztéssel foglalkoztak. Ezen állatok természetben való beszolgáltatása rend-
szeres volt, főleg a török részére. Érdekes módon a lóval és a hallal való adózás
az egész urbáriumban nem fordul elő. Az utóbbi azért nem érthető, mert vízben
igen gazdag volt a terület, főleg állóvizek voltak bőven.

A termékek feldolgozásában a tejtermékek vezetnek. Vaj- és sajttermeléssel
minden helységben találkozunk, a méhtenyésztés is divat volt jónéhány község-
ben. Érdekes viszont, hogy az egész urbáriumban nem fordull elő a malomadó,
ami nem jelenti azonban azt, hogy gabonaőrléssel nem foglalkoztak.

Az adózás a családok száma és a termelés után történt, igen szerteágazó
volt. A bonyolultság alapját a török-magyar „kettős" adózás képezte. A Nagy-
kunság olyan határterületen feküdt az oszmán és a Habsburg-birodalom vi-
szonylatában, hogy megvalósulhatott a két részre való teherviselés. A birtokos
egyik oldalon a szultán volt, aki közvetlenül is hajtott be adókat. Birtokai jöve-
delmeinek egyrészét azonban majdnem minden helységben török tiszteknek en-
gedte át katonai szolgálataikért. A magyar királyság részéről a birtokos a ma-
gyar királyi korona volt, amely birtokigazgatásilag a Nagykunságot 1553-tól
(a török hódoltság kezdetétől) a budai provizorátustól az egri várhoz csatolta.
Ez a katonai nyomaték biztosította az adóbehajtás lehetőségét. Magyar részről
a Nagykunságból befolyó jövedelem nagyobb részét az egri vár, kisebb részét
pedig (a censust teljesen) Cserny Mihály gazdatiszt (officiális) élvezte. Fizettek
még a királynak is évenként egy összegben ún. királyi dicát/'

Adónemeik változatosak, mindenre kiterjedőek voltak. Magyar részre fizet-
ték a vagyonadót (census) pénzben, három részletben, a terményadót betakarítás
után, a királyi dicát pénzben egy összegben a téli szolgálatok fejében. A pénz-
beli adózás határnapjai voltak: Szent György-, Szent Jakab-, Szent Mihály-nap.
A török adónemek száma sem kevés, volt fejadó, szablyapénz, mind egyaránt a
császárnak, hűbéri váltságdíj a török hűbérbirtokosnak. Ezek teljesítése pénzben
történt. A termékkel, állattal való adózás a török részére is szokásos volt, de
kisebb mértékben, főleg nem minden helység teljesített ilyent. Az orgonda-
szentmiklósiak pl. a szolnoki Tihainak pénz helyett mindenből tizedet adtak.
Kisebb természetbeni adózással (vágómarha, fejőstehén, sajt, vaj stb. adása)
több kunsági községnél is találkoztunk.5

A török inkább kedvelte a pénzbelli adózást. Ez érthető azáltal, hogy a
török birtokos, illetve haszonélvező nemcsak távol élt javaitól, hanem a hadak
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mozgása miatt a helyét is mindig változtatta. így a pénz átvétele könnyebb volt,
mint a termény utánszállítása. Az igaz, hogy a magyar haszonélvező is távol
volt - az egri várban -, de mindig egy meghatározott helyen, így a termény-
beszolgáltatás nem volt olyan körülményes, mint a török esetében. Az egyes
helységek török hűbérbirtokosai a következők voltak: Asszonyszállásnak a szol-
noki Bégó és Kidája, Bócsának a szolnoki Bégó, Csorbának Azzu pasa, Kápol-
násnak a konstantinápolyi Musztafa szultáni csausz, Kisturgonynak a pesti Dahu
Cselebe, Ködszállásnak a budai Razmanhans (bizonytalan olvasás) és az isme-
retlen helyen lakó Szü pasa,0 Madarasnak a balaszentmiklósi Báli aga, Magyar-
szállásnak a szolnoki Bak csausz, Márialakának a szolnoki Mahmud bég, Orgon-
daszentmiklósnak a szolnoki Tihai, Póhamarának a szolnoki Sehszuvár (Sasvár)
bég és az ismeretlen helyen levő Sehu basa.7 Nem képezett hűbérbirtokot Tót-
turgony, Kolbász, Karczag, Kisújszállás és Fábián-Sebestyén. Az utóbbi három
még a szultánnak járó illetéket sem fizette. Nem volt hűbérbirtok Csorba és
Móricz sem, viszont mindkettő a balaszentmiklósi palánkhoz adózott.

Az adózás terhességét illetően csak viszonylagos megállapításokat tudtunk
tenni, mert nem ismerjük a korabeli árakat. Mindenesetre megállapítható, hogy
nehezebb volt a töröknek járó adót teljesíteni, mint az egri várét. Elsősorban
azért, mert a török inkább pénzt követelt, ennek az előteremtése pedig sokkal
nehezebb volt, mint a terményé. Terhesebb volt a török adófizetés azért is, mert
az összege sokkal nagyobb volt. Néhány példa a két fél közötti adóarányra:

A nagykunságiak adózása az egri várnak 1577-ben

A helység neve

Asszonyszállás
Bocsa
Csorba
Fábiánsebestyén
Kápolnás
Karcagújszállás
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Kisújszállás
Kolbász
Ködszállás
Madaras
Magyarszállás
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Megjegyzés:
— pénzadó magyar forintban értendő;
— a búza és az árpa quartaliában;
— a vaj pintben, 1 pint 1,415 liter = 2 icce;
— kila 62,498 liter (kb. 0,5 q);
— akó = 60 magyar icce, 50,80 liter.
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A nagykunság iak által a töröknek fizetett évi adók 1577-ben

A helység neve
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Megjegyzés:
— nem fizetett a töröknek adót: Fábiánsebestyén, Karcagújszállás. Kisújszállás,

Mesterszállás. Kunszentmárton;
— az összegek magyar forintban értendők:
— a természetbeni aló nincs beszámítva az összegekbe.

Márialaka jobbágyai a töröknek fizettek 5 5 5 forintot, míg a magyar részre
66-ot és természetbeni illetéket. Csorba fizetett a töröknek 450 forintot, magyar
részre pedig kb. 75 forintot és természetbeni illetéket.

A kivetett adó alapjául nem a lakók száma szolgált, inkább a tehetsége,
így fordulhatott elő olyan eset, hogy Bocsa és Csorba egymástól lényegesen
eltérő mennyiségű adót fizetett, pedig jobbágyaiknak száma ugyanannyi volt.

A terüllet kettős birtoklásának megfelelően kettős volt a közigazgatás is,
ez a legfelső szinttől a legalsóig megmutatkozott. A távolból működő magyar
közigazgatás a Nagykunságot külön egységes egészként kezelte. A helyi autonó-
miát élvező terület vezetője a vajda,s a Kisturgonyon lakó Thooz, Dyonizius
volt. A magyar közigazgatás legalsó szintjét képezte a „császári bíró", akinek
a nevét Asszonyszállás kivételével minden esetben ismerjük. Vallószínűleg min-
denütt volt kisbíró is, de a forrásban csak Kolbászon találunk ilyenről említést
Tanuka János személyében.

A török közigazgatás nem tisztelte a Nagykunság egységét. A helységeket
elosztották a szolnoki szandzsák náhijéi között.

A legtöbb nagykunsági helység a szentmiklósi, majd sorrendben a szolnoki
és a csongrádi nahijébe tartozott." A szandzsák, illetve a náhijék élén katonai
személyek álltak. A török által kiépített közigazgatás legalsó szintjén a „török
bíró" állt, amelyet minden helységben a „császári bíró"-val párhuzamosan, illetve
szemben állítottak. Az urbériumból kitűnik, hogy Móricz, Túrkeddi és Póhamara
kivételével mindenütt volt török bíró is, akiket ugyancsak névszerint is ismerünk.
A forrásból nem derül ki, hogy mi volt az illetékessége az egyik és mi a másik
bírónak. Minden bizonnyal a törökkel kapcsolatos ügyekben a török bíró, a ma-
gyar ügyekkel kapcsolatban a „császári bíró" képviselte a lakosságot. Elsősor-
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ban felelősek voltak az adóbevallás hitelességéért és a pontos adófizetésért.
Az egyes helységekben a bírói tisztséget a következők tökötték be:

Helység neve Török bíró Császári bíró

Asszonyszállás - Alacs Péter
Boksa Péter Ambrus Sily György
Csorba Karczag Ferenc Koska Melchior
Kolbász Jankó István Botos Pál
Ködszállás Ötvös Balázs ' Szabó Bálint
Madaras Szilas András Taka István
Magyarszállás Deák Lászlló Egyed András
Márialaka Tagos György KisKis Gellő Mihály.
Móricz Magyar Péter
Orgondaszentmiklós Török Pál Karczag András
Póhamara Szálai Gáspár
Tótturgony Havas Pál Saskó Gergely
Kápolnás Bodó Dénes Benyó Pál
Túrkeddi Hernák Pál

A Nagykunság adófizető családfőinek névjegyzéke 1577-ben

A Nagykunság családfőinek első hiteles névjegyzékét Győrffy Lajos közölte
az 1571. évből. A neveket a török syjakvat írás fordításából fejtette meg, de több
vezetéknevet nem tudott pontosan fordítani. 1956. évi tanulmányában maga írja,11'
hogy a családnevek helyes olvasásához nem volt elegendő az arab írásjelek isme-
rete. A török nyelvű, arab betűkkel írt, de túlnyomóan perzsa és arab szavakból
összeállított mondatcsonkokból álló szöveg hellyes olvasása nagy nehézségekkel
járt. A nehézségeket csak úgy tudta volna leküzdeni Győrffy Lajos, ha munkája
közben rendelkezett volna minden helységről egy - időben közel eső - olyan
forrással, amely szintén tartalmazta volna a nagykunság helységek névjegyzékét,
így a vezetéknevek összehasonlításával] el tudta volna végezni azt a feloldó mű-
veletet, amelyre csak most volt lehetőség. A feloldás helyességét az 1577. évi
forrásunk kitűnő olvashatósága messzemenően biztosította. Az 1577. évi névjegy-
zéket a továbbiakban négyes csoportosításban közöljük. Az első csoportba azok
a nevek kerültek, amelyek mind az 1571., mind az 1577. évi névjegyzékben tel-
jesen azonos alakban fordultak elő, de a vezetéknevek az 1571. évi felsorolásban
téves fordításban szerepetek. Zárójelben a rosszul megfejtett névalakot közöljük.
A második csoportban szintén a teljes névalakban azonos nevek vannak, de mind-
két forrásban helyes fordítással. A harmadik csoportba azok a nevek kerültek,
amelyeknél a vezetéknév volt csak azonos. Végül a negyedik csoportban találjuk
azon családfőknek a neveit, akik 1577-ben új lakosnak számítottak és így 1571-
ben nem fordultak elő.

AS SZÓN YSZALLAS

1. Azonosított személyek kiigazított nevekkel: Gömöri (Gemeri) Ágoston.
2. Azonosított személyek mindkét forrásban azonos névalakkal: Tóth András, Jósa László,

Lajos Jakab. Kis János pásztor-szegény. Katona Tamás, Miklós Antal, Nagy Barnabás,
Huszár András.

3. Csak a nenizetségnév (családnév) azonos: Sándor János, Lörincz Priszka (?), Nagy István,
. Sándor János, Kis István. Tóth Imre, Nagy Kelemen, Tóth Boldizsár.
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4. 1571-hez viszonyítva új nemzetségnevek: Vath Dénes, Csomáli Ferenc, Balogh Demeter,
Botka Vid, Balogh Ambrus, Mitiles Mátyás, Szilágyi János, Csikós Bertalan, Bata Gergely,
Alacs Péter, Batak Gergely, Batak Benedek.

BOCSA

1. Maka (Baka) Lukács, Baktor (Baktur) Pál, Csima (Csige) Bertalan, Csima (Csige) István,
Aszlán (Están) Lörincz, Túri (Bori) János, Bethmes (Bökmes Jakab).

2. Komor Gergely. Komor Mátyás, Balogh Mátyás, Kun Gáspár, Komor Benedek, Sólymos
Lörincz.

3. Csóka Vid, Farkas Márton. Karácsony János, Komor Orbán szegény, Karácsony István.
4. Péter Ambrus, Besnor Mátyás, Pinkes Pál, Major Benedek, Csejta (?) Ferenc, Sily Balázs,

Sily György, Csiger Tamás, Peres Ferenc, Karabos Gergely, Tonka Albert, SZÍVÓS Benedek,
Kárász Mátyás.

CSORBA

1. Karczag Ferenc (Kacsag), Pesti (Piski) Péter, Peski (Piski) András, Topák (Tobak) István,
Kecse (Kocsa) Ambrus.,

2. Fekete Jakab, Balogh Gergely.
3. Varga Balogh, Sándor Imre, Balogh Jakab, Balogh István, Tóth Ambrus, Sándor Lörincz,

Tóth Pál.
4. Koska (?) Melchior, Hajdú Péter, Ferda Máté, Zini (?) Ferenc, Belder János, Nisl János,

Terhes Tamás, ? Péter, Solti Benedek, Ferda István, Körner István, Ember Albert, Nagy
Berta. Valder Sebestyén, Pető István, Mészáros Demeter, Tamás Ambrus, Dul Pál.

KAPOLNAS

1. Barabás (Borbás) János, Radics (Rádli) Lukács, Magi (Bagi) Lukács, Magi (Bagi) Ignácz,
Vagoth (Várgon) János, Barabás (Borbás) Tamás.

2. Bosnyák Boldizsár, Fodor János. Tóth Gergely, Kis Pál.
3. Bodó Dienes, Kis Gellért, Nagy Péter, Kis Lukács, Tóth Márton, Kis Pál, Tóth István, Kis

Jakab, Kis Gergely.
4. Benyó Pál, Köles Péter, Tatár Márton, Danek Albert, Szekeres Mihály, Márkus Gábor,

Elek Imre, Lajos Tamás.

KISTUBGONY

1. Jangos (Jangorcse) Jakab, Seres (Serös) Demeter, Boldog (Bódog) János, Csepes (Gyenös)
Demeter, Tormás (Tomás) Jakab.

2. Tóth Mihály, Vajda Ambrus, Tóth Ádám.
3. Tóth Pál.
4. Thooz, Dyonisius.

KOLBÁSZ

1. Fóti (Fűzi) Gáspár, Torgi (Borgi) János, Kocskor (Kocsor) Lukács, Kétházi (Gerházi)
Boldizsár.

2. Dankó István, Dankó Demeter, Dankó Tamás, Kozma Zsigmond, Botos Benedek, Tanuka
Bálint, Tanuka János, Rózsa Gáspár, Fórizs Mihály, Kozma Vitális.

3. Tóth Lukács, Dankó Miklós, Szabó Balogh, Szerecsen Miklós.
4. Szántó György, Keresztes János, Pinkes Gergely, Jakab diák, Hajtok Mihály, Harangi Sebes-

tyén, Fele Boldizsár, Bottis Mátyás szegény, Kurta Tamás, Meneke Péter, Cseter Mátyás,
Cseter Demeter, Botos Pál, Pinkes Ambrus.

KODSZALLAS

1. Bagos (Begyös) Péter, Barkó (Bacsó) Miklós.
2. Kis Balázs, Szálai János, Szabó Márton, Tóth Mihály, Pap Ambrus szegény, Nagy Bálint

szegény.
3. Szabó Bálint, Elek Tamás, Tóth Jakab, Nagy István.
4. Ötvös Balázs, Horváth Péter, Bajéki (?) János, Horváth János, Szabó Mihály, Pinkes Péter,

Csille (?) András, Pinkes Gáspár, Kun Tamás, Szabó Márton, Kaska Pál, Zepe (?) Demeter,
Tóth Mihály, másik Tóth Mihály.
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MADARAS

1. Jaksi Illés (Bagsa), Jaksoi Tamás (Bagsa).
2. Nagy István, Sándor Péter, Kozma Józsa.
3. Végh Benedek, Pongor Bálint, Magyar László.,
4. Szilas András, Taka István, Balogh Máté, Fusa Bálint, Fábián diák, Taka Mihály, Kis Tamás,

Kovács Ambrus, Fistes Lukács, Taka Bálint, Futa Mihály, Ötvös Demeter szegény, Taka
Boldizsár.

MAGYARSZALLAS

1. Kole (Füle) Péter szegény.
2. Szabó Jakab, Tóth Gáspár. Kenéz Tamás, Egyed András, Jó Tamás, Kenéz Fábián.
3. Deák László, Magyar Ambrus.
4. Kovács Gergely, Zetró (?) Ferenc, Kron György, Csillag Imre, Dombi János, Dombi István,

Jeges István.

MARIALAKA

1. Lajos (Vajos) Gergely, Csaba (Csoba) Mihály, Ocsma (?) (Csokmán) Mihály, Csogor
(Szagur) Imre.

2. Tóth Pál, Varga Máté, Antal Péter, Magyar Máté, Túri Boldizsár, Farkas Ferenc, Sánta
János, Farkas Péter, Molnár András, Tóth János.

3. Lajos Pál, Kántor Máté. Magyar Barnabás, Tóth András.
4. Tagos György, Kis Gellö Mihály, Kun Tamás, kis Kun Tamás, Csathó Ádám, Kosa Péter,

Bolta Gáspár, Kis Gellő András, Jász Demeter.

MÓRICZ

1. Jorge (György) Gáspár, Csala (Szálai) Péter.
2. Vitéz Pál, Csordás Tamás.
3. Magyar Péter, Antal Péter, Antal Gergely. Magyar István.
4. Tatár Lukács.

ORGONDASZENTMIKLÖS

1. Karczag (Karcak) András.
2. Török Pál, Kásás István szegény.
3. Karácsony Miklós, Szabó Balogh.
4. Kun Lukács, Futó Lörincz, Kenyeres Jakab.

POHAMARA

1. Kenyeres (Keteles) Mihály.
2. Kis János, Kun Péter.
3. Szálai Gáspár.
4. Nehéz János, Csokmár Balogh, Temesközi László, Van (?) Mihály, Kovács Balogh.

TÖTTURGONY

1. Kamino (Kalmö) Demeter.
2. Nagy Péter, Bosnyák Márton.
3. Tóth Ambrus, Nagy Bálint, Nagy János, Kis Ambrus.
4. Havas Pál, Jeró István, Pió Máté, Saskó Gergely.

TÜRKEDDI

1. Biga (Büge) István, Ácsy (Acs) Benedek.
2. Sánta Lukács. Kis Gáspár, Fekete Lőrincz.
3. Olasz Miklós, Biga (Büge) Albert.
4. Hernák Pál. Szőke Kelemen, Csejty Balázs, Török Vincze, Somogyi Mátyás, Botak Vitus,

Pap Miklós, Kovácsy Mátyás, Futó János, Hernák Péter.il

BENEDEK GYULA
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JEGYZETEK

1 A tanulmány alapíorrása az egri vár 1577.
évi úrbéri szerződésének másolati könyve.
amelynek eredetije 1577. októberében ké-
szült. A teljes címe: ,.A magyar királyi
korona jószágai, amelyek azelőtt a budai
provizorátushoz tartoztak. 1553-ban pedig az
egri várhoz csatoltattak Urbárium."' Tar-
talmazza egyébként a Nagykunság mellett a
Jászság és a Kiskunság adatfelvételét is. de
azok hiányosak. Heves Megyei Levéltár:
Egri Érsekség Gazdasági Levéltára. I. Acta
jurium. 11. rakt. szám Liber 11 187—198. pag.

2 Hogy miért hiányoznak e községek Nagy-
kunság összeírásából, azt nem tudjuk bi-
zonyosan. Már ebben az időben is nem
egyszer előfordult azonban, higy egyes
helységeket kiszakítottak a kun közösség.
bői. 1572-ben pl. Tatárszállás, Homokszál-
lás, Telekszállás. Kunhegyes. Kiskaba és
Kakát volt ismeretlen világi birtokosé. Kun-
szentmárton és Mesterszállás már 1569-től
Ungnad Kristófé, Öcsöd Bornemissza Jáno-
sé .Báboczka Konthory Ferencé volt kirá-
lyi adomány alapján. (Ifj. Dósa József:
Kunszentmárton története. 1934. 20. old.)

3 Ifj. Dósa i. m.
4 Magyar részre a vajdának adóztak még az

asszonyszállásiak, a bócsaiak. a kolbásziak
és a márialakiak.

5 Pl. az asszonyszállásiak Bégnak 6 tehenet,
a bócsaiak Bégónak 29 pint vajat, a kápol-
násiak a szultánnak 39 pint vajat, a kolbá-
sziak Bégónak 2 tehenet, a ködszállásiak
Szü pasának 20 pint vajot, 1—1 vágó- és
fejőtehenet, a madarasiak Balinak 45 pint
vajat, a márialakiak Mahmudnak 45 pint

vajat és 2 marhát adták. Érdekes dolog,
hogy a török terményeket (szemestermé-
nyeket) nem kért.

6 Más forrásból tudjuk. Hogy Szarvason élt
ebben az idóben egy Szü nevű pasa és
minden bizonnyal róla van szó.

7 Basa (pasa) a legnagyobb katonai-polgári
méltóság, a csausz a basát és más méltó-
ságot kísérő (testőr) fegyveres, a bég ez-
redesi rendfokozatú katona volt.

8 A Nagykunság jogi helyzetének megválto-
zását mutatja az is. hogy vezetőjük nem a
hagyományos alkapitány volt. hanem a
vajda Thooz. Dyonizius személyében.

9 Győrffy 1571. évi forrásából ismerjük az
1571. évi török közigazgatási beosztást, amely
nem valószínű, hogy lényegesen megváltó,
zott volna 1577-ig.
A szolnoki nahije kun helységei: Mária-
laka. Csorba, Mesterszállás, Üjszállás, Kis-
turgony. Móricz. Bocsa.
Csongrádi nahije: Istvánháza. Túrpásztó,
Póhamora. Túrkevi, Túrkeddi.
Szentmiklósi nahije: Tótturgony. Hegyes-
bor. Karezagújszállás. Kolbász, Kunhegyes,
Fábiánsebestyén, Asszonyszállás, Kápolnás,
Ködszállás. Magyarszállás és Madaras.
A szandzsák kb. a magyar megyének, a
nahije a járásnak megfelelő közigazgatási
egység volt.

10 Győrffy i. m. 11—12. old.
11 Az urbárium nem közli Fábiánsebestyén,

Karezagújszállás, Kisújszállás. Kunhegyes,
Kunszentmárton és Mesterszállás családfői-
nek névjegyzékét. Kunhegyesnek még a ne-
ve sem fordult elő az összeírásban.
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Adatok Szolnok 1848/49-es történetéhez

Szolnok város lakói mindig kivették részüket a nép, a nemzet nagy ügyeinek
megoldásából. Az 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharc idején hősies
csaták színhelye Szolnok. A pesti események hírét a pest-szolnoki vasúton utazók
hamarosan magukkal hozták. A szabadság friss szele szétterjedt a Tisza vidékén
is. S hogy már az első napokban is milyen lelkesedéssel fogadták Szolnokon is,
arról a JÁSZKUNSÁG 1973. évfolyamában már írtunk.

* * *

A kivívott szabadság védelmére azonban nemsokára fegyvert kellett ragadni
szerte az országban. Kossuth Lajos alföldi toborzó útra indult. Sorra felkereste
a mezővárosok népét, hogy lelkesítő szavaival fegyverbe szóMtson ifjat-öreget egy-
aránt. Kecskemét Nagykőrös, Cegléd után Szolnokot is felkereste. A MÁRCZIUS
TIZENÖTÖDIKE című újság 1848. szeptember 28-i számában Csernátoni Lajos,
az újság szerkesztője részletes tudósítást közöl. Idézzük ebből az alábbiakat:
„ . . . Vaspályára ülve Abonyba jövénk. A nép nem látszik nagyon meleg érzel-
műnek, s a nemzet egy részén átokként ülő fásság és hidegség színe látszott el-
ömleni rajta, és mégis, e nép a városház udvarán szóló Kossuth beszédjére meg-
esküvék, felitartott kezekkel esküvék meg nem nyugodni addig, míg e hon minden
ellensége kiirtva nem lészen. A közeli házak tetői is hallgatókkal rakvák s a
nősereg könnyeket onta a nagy népvezető elrekedt, de annál meghatóbb szavaira.

A népfelkelés itt is elintéztetett, s kormánybiztosok neveztettek. A mozdony
fütyül. Indulunk. Levelemet Szolnokon folytatom.

Itt vagyunk a magyar folyó partjain, hazánk legáldottabb vidékén. Jövetelünk
alkalmasint tudva volt, mert az indóudvarnál nagy néptömeg éljenzéssel fogadtak,
melly a kocsira ült Kossuthot követve, mind inkább gyarapodott.

Szolnok kinézése igen élénk, mindenféle katonaság, honvédség, nemzetőrség
és szabadcsapatok járkálinak mindenfelé; s bizonyosan tarka színezetet öntenek
a népségre. E népség legnagyobb része a városház udvarán ünnepi csendben hallá
Kossuth első szavait, s lelkesült, mint Kecskemét és Kőrös derék lakossága.
Holnap reggel 9 órakor lesz a nagy népgyűlés, mellyre a vidékiek is meghívatvák.

Szolnok szelleme a legjobb, legtisztább és tettkész hazafiságra mutat, s re-
ménylhető, hogy eljárásunk itt is igen dús sikerű leend . . ."

A hivatalos újságtudósítást egészítsük ki Kossuth saját levelével, amelyet még
aznap este feleségének írt: „Nőmnek. Szolnok, Szept. 26. este.

Estére ide jöttem Szolnokra, már Heves megyébe (2.) Jöttömnek híre
megelőzött. A nép ezerenkint várt; és szabadítónak kiáltott. Itt találtam egy
pár száz sárosi önkéntest, s azok vállaikra vettek. S úgy vittek egy fél mér-
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földnyire be a városba. Holnap népgyűlést tartok, s azután beszaladok Pestre,
magamat tájékoztatni . . ."

1848. szeptember 27-én a városháza előtti teret zsúfolásig megtöltötte Szol-
nok népe, s mindazok, akik a környékről bejöttek. Szerény kis emléktábla hir-
deti ezt az eseményt most, de ötnegyedszázaddali ezelőtt Kossuth Lajos szavait
szomj úhozva itta a város népe.

K O S S U T H L A J O S

a szabadságharc lángszavu veséro
ezen a tér^n 3z<5litotta fegyverbe a népet

szabadoága védelmire 184-8, szept. 27-án.

Xll í totta Szolnok város Tanácsa,1950

Kossuth Szolnokon is kormánybiztost nevezett ki a népfelkelés irányítására.
Az Országos Levéltár értékes dokumentumot őriz erről (3.) Halasi Kázmér nép-
felkelési szolnoki törvényhatósági biztosnak Kossuth Lajos népfelkelési törvény-
hatósági országos biztoshoz írt jelentését:

„E f. hó 27-én Szolnokban kelt azon rendeletéhez képest, mely szerint Ön
felelősségemre kötelességül teszi, hogy a szolnoki város népfelkelését 3 nap alatt
rendezzem és azt Kun Szt Miklós alá szállíttassam, továbbá, hogy a népfelkelési
csapatnak számárul, minőségéről, fegyverzeti állapotáról, kiindulásának és rendel-
tetési helyére megérkezésének valószínű ideje iránt környülményes tudósítást te-
gyek, következőkben teszem jelentésemet. Tekintetben véve, hogy Szolnokban a
sóház és pénztárnak őrzése, úgy az itt létező tábornak szükségére és naponta ke-
resztül vonuló katonaságnak több előfogatok, élelmi tárgyak kiszolgáltatására
sok egyének kívántainak, nehogy az összes nép kivonulásával hátramaradás vagy
rövidség történjék, csak 1000 egyénnek okt. 1. nap reggeli óráiba az szomszédos
községekből rendelt kocsikon leendő elindulásokat rendeltem. Szolnok községe
egy heti élelmezéssel az elindulókat ellátja. A kiinduló nép kaszákkal, egy része
lőfegyverekkel van ellátva. Lovasok százan vannak. E következendőkre kérek
utasítást: a nép szállítására kiszolgáltatandó fuvarok fognak-e és hogy nyugtat-
ványoztatni, továbbá a visszajövetelkor a lement tömeg mely módon fog vissza
szállíttatni. Ha netán közbenjöhető körülmények miatt nem Kun Szt Miklósra
kelletnék menni, kérek utasítást.

Végre örömmel jelentem, miszerint Heves megyei Török szt Miklós és Tisza-
földvár nagyobb községektül e mai napon azon tudósítást vettem: hogy ők meg-
értvén szegény hazánk vészteljes állapotját, annak a megmentésére a megrende-
lendő helyre lemenni készek, várnak tőlem e tekintetben rendeletet.

Nem lévén a nevezett községeknek tömegestüli kiindítására megbízva, azt
válaszoltam, hogy ezen készségöket azonnal bejelenteni fogom, addig is legyenek
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készen úgy, hogy ha szükség lesz reájuk, azonnal indulhassanak, kérek tehát
c tekintetben is utasítást, ha vallyon rendelhetem-e őket.

Szolnok, szept, hó 30. 1848."

Az 1848. október és november hónapról jegyzi fel a szolnoki volt ferences
rendház História Domus III. kötetének 39. lapja (4.): „ . . . Szolnok városa talán
egyedüli tanyája lőn a nagy hadi készülteteknek, mert számtalan ifiak, de sőt
meglett korban levők is gyülekeztek ide minden felől, s különféle szám alatti
zászlóaljakba, mint élni és halni egyaránt kész, s elszánt honvédek besoroztattak.
Kossuth Lajos szava vezette és vezeti a magyarhon polgárait. . ."

Szolnok város katonai jelentőségére utal az alábbi dokumentum is, amely
az Orsz. Levéltárban található (5.). A honvédelmi bizottmány elnöke írta a had-
ügyminiszternek: „Az országos honvédelmi bizottmány azon zavarok és rendet-
lenségek elhárítása és megelőzése tekintetéből, melyek eddig részint a katonai
erőnek, részint pedig a hadiszereknek az alsó táborba vagy pedig Erdély felé s
onnan felfelé intézni szokott szálllítása alkalmával Szolnok mezővárosában mint
concentratívus (központi fekvésű) helyen történni szokott, mai napon Szolnok vá-
rosában lakozó s tiszti kötelességénél fogva a szállítmányokra eddig is erélyesen
felügyelni szokott Heves megyei szolgabíró Halassy Kázmért kormányi szállítási
bizLOsul kinevezte. Minek folytán a hadügyminiszter oda utasíttatik, miszerint
minden katonai parancsnokságoknak, úgy katonai hatóságoknak felelet terhe altatt
hagyja meg, hogy jövőre nézve semminemű, akár katonaság, akár pedig hadi-
szerek szállítását az általok kiadandó utalvány nélkül ne eszközöljék, különben
az ilyetén szállítások a kormány költségére Szolnokról a nevezett biztos által to-
vább eszközöltetni nem fognak. Tegye egyszersmind a hadügyminiszter köteDes-
ségévé az illető parancsnoknak, hogy a katonaságnak v. hadiszereknek Szolnokba
érkeztekor magukat Halassy Kázmér száll, biztos úrnál jelentsék, kinek utalvá-
nyozása következtében fog a további szállítás csak eszközöltetni. Egyszersmind
szíveskedjék a hadügyminiszter a most Pestre megérkezett 4. honv. zászlóalj és
Sándor gyalogság őrnagyait oda utasítani, hogy Szolnokba érkezésükkor magukat
a megnevezett biztos úrnál jelentsék, ki ezen egész erőnek Nagybányára kocsikkal
történő további szállításuk iránt fog gondoskodni - megadatván neki e részben
már a szóbeli utasítás.

Budapesten, dec. 4-én 1848.
A honv. biz. elnöke: Kossuth Lajos s. k."

1849 első napjaiban - Windischgrátz csapatainak előnyomulása következté-
ben - Pestről a honvédelmi bizottság, a képviselőház Debrecenbe tette át szék-
helyét, hogy a Tisza-vonal védelme mögött a honvéd seregek további erősítése
biztosíttassék. Az áttelepedést nagyban segítette a pest-szolnoki vasút, hiszen
csak Szolnoktól kellett tovább szállítani a felszeretéseket és az embereket.

Rengeteg memoár, dokumentum részletezi a szolnoki eseményeket, de most
mégis újból Halassy Kázmér 1849. január 24-i jelentéséből idézünk. A honvédelmi
bizottmány elnökének számol be az elmúlt időről (6): „Január 13-án az ellensé-
ges sereg Szolnokba vonulása előtt egy 3/4 órával én is személyzetemmel, irataim-
mal s pénztárammal kivonultam. Január 2-án terhes működésemet megkezdtem,
s bár sok akadályokkal találkoztam, de mégis azokat az ügy igazsága megtörvén,
részben bevégzett foglalkozásomról következő jelentést teszek, megjegyezvén, hogy
eddig jelentéseimnek elmaradását a rendkívüli események s zavarok okozták.

A szállításokat Heves s több, de különösen Békés megyei közönségek által,
melyek közül mind pontosságra, mind készségre nézve Szarvas és Pest megyei
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Rékas községeket kiemelem, 6242 lovaskocsival s földesurasági ökrös szekerekké1

teljesítettem. Föladatom volt az itt felhalmozottak közül legelőször a koronát,
2-szor pénzügyi, ágyú, s lő-, 3-szor fegyvergyári, 4-szcr ruházati és katonai rak-
tári és vaspályái szereket - ezekre Gömöry rendőri biztos ügyelvén fel, — a mel-
léje rendelt személyekkel Debrecen, Nagyvárad, Aradra, úgy a katonaságnak
kirendelt állomási helyeire elszállíttatni. Mindent, mi Szolnokról elszállítandó volt,
. . . innét elszállíttattam . . .

Mi a szolnoki álladalmi pénztár biztosságát illeti, jelentem, hogy Perczel Mór
tábornok visszavonulása alkalmával a pénztárban levő pénzösszeget is magával
vitte, hasztalan jelentem, hogy én a kormány által eziránt is utasítást kapván, arra
gondom leend . . .

Szolnok, 1849. január 24. Halasi Kázmér kormánybiztos"

Pettenkofen kőnyomata az 1849. január 22-i szolnoki csatáról

Viszonylag kevés szó esett arról eddig, hogy 1849. január 22-én is volt egy
csata Szolnokon, amikor Perczel Mór tábornok csapatai kiverték Szolnokból
Ottinger osztrák tábornok seregeit. Pettenkofen osztrák hadifestő szép litográfiája
ennek a csatának emlékét idézi. Debrecenben a Honvédelmi Bizottmány külön
nyomtatványban teszi közzé Perczet győzelmét. (7)

A tömör, katonás rövidségű jelentést érdemes végigolvasni: „Elöhadam és
oldalasított csapatom 22-én fél kettőkor Szolnokot megközelítvén, azt a benlevő
két lovas ezredből és 2 ütegből álló ellenség ellenállása daczára elfoglaltuk.

A Tiszán innen Szolnok előtt az ellenség 1 század lovasságával a vizsgálatra
elküldött huszárcsapat összeütközött: - közülié többet levágott és elfogott - azt
megszalasztván. Az ellenség ezután rövid ideig tartó ágyúzással vedé az előhad-
nak tiszáni átkelését, de észrevéve oldalosított csapataim közeledését, sietve ki-
vonult Szolnokból, és az Abony felé fekvő vidéken csatarendbe kiállva, fogadta
Szolnokban egyesült elöhadam és oldalas csapataim lovasságának támadását. Több
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mint másfél órán át mindkét részről folytatott kemény tüzelés után a csatapiaczot
elhagyni és visszavonulni kényszerült, számos halottat hagyva maga után. A Wür-
temberg-huszárok különösen kitüntették magukat, a nagy köd okozta veszélyektőli
aggodalomnak tulajdonítható egyedül, hogy a győzelmes nap nem adá kezünkbe
az ellenség összes itteni erejét. Előhaladásom diadalmas megkezdése és az ellen-
ség 2000 főből álló lovasságának alig 1300 főnyi lovasságom általi megveretése
igényt ad a megkezdett hadjárat szerencsés jövendőjére."

Lapozzuk fel ismét a História Domus III. kötetét (8) a 45. oldalon:
„ . . . A tegnapi csata, minthogy Szolnokon történt, érintetlen nem maradhat.
A valóság röviden így áll: A Szolnokhoz közel lévő tiszántúli városok, falvak és
pusztákon lelkes magyar seregével tanyázó Perczel Mór jeles hadvezér kémek
által értesülve arról, hogy Ottinger Cs. kir. táborszernagy csak azért nem bátor-
kodik előre, s Debrecen felé vonulni, mert Budáról semmi segítséget nem kapott;
kellő rendelést tett arról, hogy a szépszámú hadinépének egy része Szolnokon
fölül, az úgynevezett Szóró csárdán innen, a másik Szolnokon alól, paládicsi puszta
irányában, a széltében jól befagyott, s így hídként szolgáló Tiszán átkelvénö az
egyenesen Tiszahídnak jövendő harmadik résszel, vagy is az igazi magyar hadtest-
tel egyesüljön, s a Szolnokon tartózkodó két nehéz lovas ezredet egészen beke-
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rítse, mind egy szálig vagy lekonczolja, vagy legalább lefegyverezve elfogja. A csel
kivitelére az idő kedvezett a magyaroknak annyiból, mert a fölöttébb sűrű köd-
ben, anélkül, hogy megláthassanak, bátran jöhettek minden felől. De az elbízott
egynéhány huszárok okozták, hogy Perczel terve nem sikerült, minthogy ők egy
jó félórával hamarébb, mint a terv szerint kellett, azaz délután egy óra táján
benyargalván a városba, és sikolitó lármát ütvén, nem akarva is, ezen elhamar-
kodásokkal egy piczin időt engedtek a valóban tudós, tapasztalt s nagyobbhírü
Ottinger cs. táborszernagynak arra, hogy a maroknyi harcias népét villámsebes-
séggel összegyűjtvén, a városból Abony felé kivonuljon... A magyar mozgalmi
katonaság f. hó 24-én mind kimenvén Szolnokból, Cegléd felé előrenyomult. . ."

(folyt, köv.)

Kaposvári Gyula

JEGYZETEK:

1 MÁRCZIUS TIZENÖTÖDIKE című lap 1848. SZept. 28.
2 Jókai Mór: 1848 című kötetében fakszimilében közli a levelet.
4 Található a szolnoki múzeum adattárában. 848. sz.

T 4alálható a szolnoki múzeum adattárában.
5 Orsz. Levéltár: Magyar Hadügyminisztérium, Kútfő 52. Tétel: 522. 1848.
6 Orsz. Levéltár; Honv. Bizottmány, 1254,1849.
7 Közlöny, 1849. január 25. 1.
8 A szolnoki múzeum adattárában.
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TÖRTÉNETI TÜKÖR-E A „HAZAI TÜKÖR"?

A XX. században - amikor a társadalmi fejlődés, a társadalmi forradal-
mak - a kollektívizmus irányába bontakoznak ki, a művészetekben egyre nagyobb
szerepet kap és egyre döntőbbé válik a művész egyénisége, az individuum. Míg
a korábbi századokban hosszú ideig uralkodó stílusirányok fejlődhettek ki, s a
müélvező közönségre hatást éppen a megszokottal, az ismert fogásokkal lehetett
gyakorolni, vagy egy-egy művészt éppen jellegzetes és egész életén át művelt
stílusáért, alkotásmódjáért kedveltek, addig századunkban Picasso, Sztravinszkij,
Eluard, vagy Aragon az eszménykép. Ök nemhogy egy-egy irányzat örökös, s az
irányzatot a maguk munkásságán belül egyre tökéletesítő képviselői, hanem éppen
egyre újabb és újabb irányzatot teremtő vagy követő, beépítő, megemésztő jelle-
gükkel hatnak. A közönség állandóan a megújulást, a már kialakítotton való
változtatást kéri számon az alkotókon, s nemcsak a legnagyóbbakon, hanem
a kisebb kvalitású művészeken is. Izsó Miklós, Barabás Miklós egész életében
egy stílusban dolgozhatott, sőt témaválasztása sem volt változatos, ma már egy
nálánál jóval kisebb szobrász vagy festő „válságáról', „megrekedéséről" beszélnek
a kritikusok, ha 3-4 évig egyazon körben mozog. A müélvező közönséget nem
a megszokott, az ismert, hanem az izgalmas, a változatos, az új érdekli, ragadja
meg. Ez természetes is, hiszen ma olyan nagyszámú még egy országon belül is
a művészek száma a korábbi századokéhoz viszonyítva, hogy a közönség közülük
csak a legkicmlkedőbbekct, az újat hozókat képes megismerni, s csak akkor
éri meg szabadidejének ráfordítása, ha valami olyat kaphat, amit nem ismer.
Természetesen az újdonság nem mindig kapcsolódik az esztétikai értékhez,
az új nem bizonyos, hogy művészi is. A nagyokat éppen az teszi naggyá, hogy
örökös megújulásuk egyben értékes, művészi is. Nyugodtan mondhatjuk tehát,
hogy ezen igény betöltésére, az örökös művészi megújulásra csak kivételes tehet-
ségek, szinte kiapadhatatlan forrással rendelkező művészek képesek. Van-
nak, akik egy-két értékes megnyilvánulásra hivatottak, vannak akik kísérletez-
getnek, de nem minden kísérletük eredményes és éppen ezért munkásságuk egye-
netlen, s vannak - kivételesek -, akik szinte mindig aranyat találnak.

Ma még nehezen ítélhető meg, hogy ez az örökös megújulási szempont,
amelyet a közönség, de a kritika is követel a művészektől, mennyire valóságos
értékmérő, milyen mértékben válik az utókor szemében is értékmérővé, hiszen
forradalmian új munkák, irodalomtörténetileg jelentős alkotások, nagy alkotók
munkái, néhány évtized után szinte nyomtalanul eltűntek, el, legalábbis a közön-
ség számára. Annyi azonban bizonyos, hogy ez a szempont ma a művészetkriti-
kában, egyes művészek megítélésében, sőt a közönség szemében is fontos érték-
mérőnek számít, s nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Úgy véljük, s ezért bocsátottuk előre e kis eszmefuttatásunkat, Tamási Áron
megítéllésében is komoly szerepet játszott ez az elv. Hiszen Tamási élete derekán

163



jutott el, sorozatos kísérlet után, ahogyan Féja Géza mondja a „Zenitre", s
ekkorra már több műfajban is megalkotta a tökéleteset, az tíjat, a megismétel-
hetetlent. Az Ábel trilógiában (egyesek szerint annak csak első részében, mert
később már nem tudta ezt a teljesítményét megismételni) a regényt, korábbi
novelláiban a magyar novellát, az „Énekes madár"-ban a magyar drámát, sőt
1939-ben megjelent ,,SzülőfölÜem"-ben a szociográfiát is megújította, saját képére
formálta, Tamásiassá tette. Ez a zenit. Innen egy élete derekán álló írónak két
útja lehet a felfogás szerint, vagy élete végéig megmarad a zeniten, azaz ezt a
teljesítményt, megújulásaival együtt tovább produkálja vagy a magaslatról alá-
száll, s eddigi munkáját el nem érő szintű műveket alkot, ameltyek bár jók, mű-
vésziek, de mégsem az igaziak már, mert nem újak.

Életrajzírói kritikusai, sőt első monográfusa, Izsák József nem mndják
ugyan ki, s gondolni lehet a még élő nagy író, vagy a nemrég elhunyt iránti
tiszteletből nem, de éreztetik, hogy munkásságában az utóbbi következett be.
Az irodalomtörténet, de az egykorú kritikák is a Jégtörő Mátyást új kísérletnek,
de nem egészen sikerültnek, misztikába tévedtnek tartják. Többi munkáit a
„Zöldágig" még gyengébb teljesítménynek, mint az „Ábelt". Az „Énekes madar"-
at pedig - Németh Lászlót kivéve - olyan sikerültnek, hogy ezt már többé nem
érte el egyikben sem. Tökéletes novellákat ugyan élete végéig ír, s mindenki
megegyezik abban, hogy inkább a novella a fő területe, ott alkotta a legnagyob-
bakat, mégis értékelésénél, mintha egyéb műveit, azok súlyát néznék. 1952-től1,
a „Bölcs és bagoly", valamint a „Hazai tükör" utáni korszakától számon tarta-
nak ugyan jó műveket, e határjelzőket és az ezután írottakat is, de az előbbieket
erőgyűjtésnek, kísérletnek minősítik, az utóbbiakat az esztétikai értékelés során
jónak, de nem újnak, letisztultnak, de mégsem olyan elemi erejűnek, mint a zeniten
álló Tamási munkáit. így kialakult, ha nem is fogalmazódott meg nyílitan, hogy
a nagy művész 1945 után - magyarázzák az okokat is: a szülőföldtől való elsza-
kadás - már nem hozott újat, nem juthatott éppen ezért arra a csúcsra, ahol
már járt. így - az örökös megújulás mértéke szerint - pályájának második sza-
kasza, bár művészi eszközei tisztultabbak, egyszerűbbek, alatta marad az elsőnek.

Jelen írásunkban e nyíltan meg nem fogalmazott, csak éreztetett megálllapí-
tással szeretnénk szembeszállni, s rámutatni arra, hogy Tamási a felszabadulás
után is képes volt a korábbihoz hasonló megújulásra, ismét fel tudott emelkedni
a „zenitre" nemcsak úgy, hogy a korábbi eredményeit tisztultabb, tökéletesebb
formában újraalkotta, hanem úgy is, hogy irodalmunkat újabb felfedezésekkel
gyarapította. Ezekre az újításokra lbgfeljebb nekünk nem volt fülünk és szemünk.

A mű, amelyet a véleménnyel szembe kívánunk szegezni, az 1953-ban írott
„Hazai tükör". Hogy ennek a munkának újításait, erényeit jobban megragadhas-
suk, bemutathassuk, legalább tisztáznunk kell, hogy Tamási korábban milyen
téren és miben tekinthető újítónak. Mi is az az egyszeri, megismételhetetlen ered-
mény a novella, a regény, a dráma és a szociográfia területén, amit Tamási
érdemének tudhatunk be.

Németh László - aki mindmáig a leglényegesebb és legmaradandóbb meg-
állapításokat tette a kortárs Tamásiról, s friss műveiről) írott sorai ma is meg-
állják a helyüket - már 1927-ben a „Lélekindulás" című novelláskötete értékelé-
sekor megrajzolja az újító Tamási leglényegesebb vonásait. E megállapítás alapja,
hogy „egyetlen vidék ábráin át mutatta meg az örök emberit". A székely falu
világa, annak belülről való ábrázolása, a vele való teljes azonosulás lehet csak
oka annak a nagyszerű költőiségnek, bőkezű tékozlásnak, hangulatteremtő kész-
ségnek, könnyed mesélőkedvnek, a kissé irreális felfogásnak is, amely mind egye-
düli és kizárólagosan sajátos vonás jellemzi Tamási prózáját. Ezek a sajátosságok
ekkor már annyira Tamásihoz kötődnek, hogy a „Szűzmáriás királyfi" körül fel-
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csapó Szabó Dezső-féle támadásokat értők szemében semmivé teszik, mert any-
nyira összetéveszthetetlen, amit Tamási írt, s ekkor már erényei és hibái annyira
hozzákötődnek.

Igaz, Németh László a Lélekindulás értékelésekor ezt is írja: „Ha egy író
holta napjáig regionális író marad, ez bizony nagy beszűkülése az írásnak, de fia-
tal író sohasem rakodhatik meg több s egész költőpályát tápláló életízzel, mintha
gyermekkora látványait váltja költészetté". Azaz megbocsátható Tamási regionális
jellege, mert még induló művész, de ebből később ki kell törnie. Tamási jó tanít-
ványának bizonyult, de vesztére. A „Címeresek"-ben nemcsak, hogy nem tudta
bensőségesen ábrázolni, élettelivé tenni azt a világot, de elveszítette legfőbb,
éppen a hazai talajból táplálkozó sajátosságát: a költészetet is. Éppen ezért követ-
kező műveiben, de mostmár élete végéig, visszatér a szűkebb világába, régiójába,
s a határtágítást a maga módján, saját emberi és művészi értelmezése szerint
végzi el. A maga kis faluját tágítja egyetemessé, emberivé. Járjon bár Ábel
az országban vagy Amerikában, nem táguD ki világa földrajzilag, megmarad
Hargita-aljinak, ezt a világot viszi magával, s ezt ábrázolja Tamási. Nem egyik
vagy másik ország, nem egyik vagy másik társadalmi érdekű csoport a lényeges,
hanem Ábel belső világa, amely hazai, s végül hosszú bolyongás után természetes-
nek vesszük, hogy valóban haza is megy, hogy végre otthon legyen.

Ez az egyetemessé váló, minden vonatkozásában bemutatott székely falu.
bensőséges, költészettel teli ábrázolása Tamási életműve. Ezt a világot viszi
regényeiben, novelláiban, színpadi játékaiban a magyar irodalomba, s az e vilás-
tól kapott költői hang, a nyelv, a képek, a mese és a humánum e világból táo-
lálkozó sajátos alakzatai jelentik Tamási forradalmát, újítását minden műfajban.

Tamási újításai ugyanis kétirányúak. Egyik irány, hogy valamennyi műfajt,
legelébb a novellát, majd a regényt és végül a drámát e sajátos, költőien ábrázolt
életteli anyaggal tölti meg, s ezáltal, mivel e világ ábrázolásának külön törvényei
vannak, amelyek a megszokottól, a bevettől eltérnek hangban, szerkezetben,
de mondanivalóban is szétfeszíti az eddigi kereteket. Másik irány, hogy
a maga világát a legsokoldalúbban körbejárja, ábrázolja. Rámutatva a társadalmi
ellentétekre, a nemzetiségi kérdésekre, a falu hétköznapi életére, a misztikájára,
realitására, örömére, bánatára, tragédiáira. A műfaji és életbéli körüljárás szer-
vesen összetartozik. Regényeiben, novelláiban, de színjátékaiban is helyet kapnak
a társadalmi ellentétek, de igazában, szociográfiája mutat rá az élet ilyen olda-
lára. A játékosság leginkább a színpadi műveiben, a misztika regényeiben, az apró
hétköznapi tragédiák, emberi érzések finom rajza a novellák világában bontakoz-
hat ki. Izsák József írja: „a harmincas években Tamási a novella és a regény
után a drámában is újítóként jelentkezett". Hozzátesszük, a harmincas évek vé-
gén sajátos életanyaga beomlik a szociográfiába is. Azt jelentené-e ez, hogy ezzel
lezárult újításainak sora, hiszen új műfajok már nincsenek, s a továbbiakban
csak ezt építgeti ki szerves rendszerré, aprólékos művészi munkával?

Úgy véljük nem. 1953-ban új kísérlettel jelentkezik, a történelmi regénnyel.
A „Hazai ti/kör"-ben a hazai föld múltjának egy dicsőséges szakaszát eleveníti
feli, bemutatva a szülőföldet egy újabb, eddig még nem ábrázolt oldaláról. Erre
a műre, a történelmi regényre a valóságban kényszerítve is volt, mert szülőföld-
jével elveszítette kapcsolatát, közvetlen összeköttetését, s a múlt, az emlékek lát-
szottak legalmasabbnak arra, hogy ezt a kapcsolatot felelevenítse. Kérdéses azon-
ban, ez a távolság engedte-e, hogy ezen új műfajban korábbi újításait, azok szín-
vonalát, erejét elérje. Elégendő volt-e a művésznek a reális, tápláló talaj helyett
az emlékezés? Kinőhetett-e ebből olyan gazdag növény, mint a valóságos talajból?
Kiapadt-e vagy kevésvizűvé vált-e tehetségének, alkotóerejének forrása?
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Az egykorú kritika, de az utólagos, már irodalomtörténeti értékelésként le-
szűrt megállapítások elmarasztalóak. Az Irodalmi Lexikon, ahol különben érték-
ítélet más műveiről sem olvasható, megjegyzi: „helye legszebb ifjúsági regényeink
sorában van". A Magyar Irodalom Története 6. kötetében ez található: „újabb
kísérlet a Tamási-regények határainak további tágítására. Ifjúsági regény; igényé-
ben, megvalósulásában talán a legnagyobb egész ifjúsági irodalmunkban, Móricz
Zsigmond: „Légy jó mindhalálig''-ja közelébe érő". Féja Géza, Tamási nagy
ismerője és értője is ezt írja: „inkább ifjúsági igényű". De vegyünk Czine Mihály
egykorú kritikájából is egy idézetet: „A mű bizonyít: nagy művészi fejlődés kez-
detén áll az író".

A sort folytathatnánk, de nem érdemes. Világosan kitetszik, hogy Tamási
történeti regénye kísérlet ugyan, újítás ugyan, mint a korábbiak, de csak kezde-
tén áll a fejlődésnek, a nagy művészi átalakulásnak. Nem a csúcsot érte el, csak
afelé tart. Történelmi regényt írt ugyan, de ez ifjúsági igényű. Igaz, abban a mű-
fajban a legjelesebbek közé tartozik. De csak ifjúsági regény, amelyet - noha
elvileg jó ifjúsági regényt semmivel sem kisebb teljesítmény és érdem ítni — az
irodalomtörténet nem tart számon, nem tekint jelentősnek a gyakorlatban.

Miért nem tartják teljesnek ezt a művet, amelyet hol történelmi, hol ifjú-
sági regénynek neveznek meg a szakmabeliek. Miért nem egyértelműen történeti
regény, mint Móricz Erdélye?

Idézzük Czine Mihály egykorú kritikáját, mert a későbbi véleményekben
ez az első észrevétel tér vissza szinte változatlanul. „A szándék megvalósulása
még nem tökéletes. Történeti konkrétsága ellenére is kicsit homályban marad 48.
Az egyes fejezetek között némi aránytalanság van, igazán csak a „nemzeti buzgás"
ábrázolása teljes. Az első részek kissé túlterheltek a családfák, rokonságok, apró
események, találkozások apró magyarázásával, az utolsó részek - a szabadságharc
ábrázolása - kicsit vázlatos. Az első részek alapozottsága megnehezíti a mű sod-
rását, az utóbbi fejezetek vázlatossága következtében pedig kevesebbet látunk
a harccá érett küzdelemből, mint a szabadság magjainak érleléséből. Fegyveres
csatát nem ábrázol Tamási, ilyenben nem vett részt Madár Vince, s így nem
beszélheti el. A fegyveres küzdelem kellő érzékeltetése nélkül a kelleténél hama-
rosabban hat a befejezés. Madár Vince még harangot visz az ágyúöntéshez, de
a nagy csaták vége, a szabadság napját beárnyékolták a fekete fcllbgek. Űtközben
találkozik az orosz csapatokkal. Nem történik baj, pópának adja ki magát, látják
a harangot, mehet nyugodtan. Többet kellett volna éreztetni a hősi küzdelemből,
így kissé az az érzésünk, hogy 48 lángja a nekibuzdulás füstjébe fullad, túlhamar
dörög a napsütésben az ég. A küzdelem még tökéletesebb bemutatása csökkenti
a formából eredő higgadtabb hang is. Helyenként nem annyira a harcok hevét
érezzük, inkább a nagy idők visszacsengő emlékeit halljuk. A hellyel-közei ki-
csengő elégikus színezet sehol sem leheli a reménytelenség levegőjét. Nem le-
mondó a tanulság. Jönnek a tépett, fáradt harcosok, szemükben láng, szívükben
eltökéltség lobog, ősi fészkükben megülve őrzák szívükben a szabadságot. . ."

Az idézett részből kitűnik, hogy a kritikus a művet aránytalannak tartja,
mert a reformkort részletesebben ábrázolta, 48-nak kevés teret engedve. A reform-
kort bemutató rész is túlterhelt a személyes kapcsolatok, az apró, mondhatni
magántermészetű megnyilatkozások ábrázolásával, s nem jut helly az igazi küz-
delemnek, a szabadság időszakának és a hősi küzdelemnek. Ezeket a megállapí-
tásokat a későbbi értékelők is átveszik, sőt még megtoldják a személyes vonat-
kozások túlságos ábrázolásának kritikáját azzal, hogy a valóságos történelmi erő-
viszonyokat, a kor tényleges problémáit nem szervesen ábrázolta, nincs ami ellen-
súlyozza ezt a túlzottan is aprólékos leírást. Féja Géza így állítja egymás mellé
a két oldalt: „Remekel, mikor a székely népéletet ábrázolja, ám a tényleges tör-
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ténelem inkább csak hírek, utalások és újságok útján jelentkezik, holott a „nagy
tűz" ugyancsak elszántan lobogott arrafelé. Tamási Áron nem tud történelmi
valóságban gondolkodni; a nélkülözhetetlen adatgyűjtéshez sem volt türelme".

Izsák József pedig a megállapításokkal egyetértve, egyéb tekintetben is hibás-
nak tartja a regényt, s épp ezért ifjúsági regénynek. „Ez a lírai megoldás, két
évtized történetének egy bujdosó diák látókörére, tájékozottságára való leszállí-
tása - mentesíti az írót bizonyos értelemben írói alkatától idegen történelmi
szemlélettől, nem tudja azonban feledtetni a hézagokat, amelyek az események
nagy összefüggései között tátonganak. Voltaképpen ez a krónikás szerkesztés mint-
egy igazolni próbálja egy korszak életének a regényből hiányzó, egymásból követ-
kező és szilárdan összefüggő folyamatát, eleven áramát." Azaz Tamási mivel nem
tudta a valóságos történelmi regény követelményeinek megfelelő korrajzot meg-
alkotni, mert írói alkatától ez idegen, egy kollégista diák szemüvegét tette fel,
s krónikás módszerhez folyamodott, hogy a valóságos történelmi regény követel-
ményei elől kitérhessen, szinte ábeli furfanggal. Izsák József is említi, amit Féja
is, hogy Madár Vince innen-onnan, főként apjától értesül az eseményekről, ami-
nek hatására „Benne is érik a népi elégedetlenség, a jobbágyi terhek elleni és
a nemzeti elnyomás ellen lázadó tömegek indulata .Tudomást szerez Kossuth
Lajos szabadulásáról, a Pesti Naplóban meghirdetett reformterveiről, a bécsi
udvar ármánykodásáról, a balázsfalvi nagy román népgyűlésről, a pesti forrada-
lom eseményeiről, csupán azt nem ábrázolta Tamási íróilag, hogy hogyan hatnak
ezek az események Madár Vince jellemének, gondolkodásának, plebejus forradal-
miságának kialakításában. Mintha valóban csak krónikása maradna mindvégig
a történelemnek, s nem együttérző, cselekvő részese. Pedig Madár Vince lelke-
sedik a forradalomért, csodálja Gábor Áront, tiszteli a legendás Bem tábornokot,
gyűlöli a császári németeket, rosszalja a földesúri kizsákmányolást, méltányosnak
tartja a jobbágyság megszüntetését, s a Habsburgok megtévesztő fondorkodásai
ellenére a román nemzeti törekvések jogosságát sem vonja kétségbe . . ." Azaz
a krónikás magatartás káros volt, még a főhős jellemének, állásfoglalásának ala-
kulását - aminek pedig Tamási mestere volt - is elnagyolttá tette, elfedete.

A művet tehát a legtöbb támadás azért érte, mert nem sikerült a kor leve-
gőjét megteremtenie, a fiatal főhős korlátozott világlátása, a krónikás módszer
nagy eseményeket csak futólag említő, felettük elszaladó fogyatékossága pedig
az ábrázolt világ teljességét, Tamásitól1 megszokott bensőségességét gátolta meg,
sőt széteséshez, szerkezeti aránytalansághoz vezetett. Ezért következhet az egész
életművet értékelő, azt egészében felfogó Izsák József sommás megállapítása e
kritikák összegezéseként és végső ítéletként így: „ezúttal is bebizonyosodott,
akárcsak a „Cztmeresek" esetében, hogy amint Tamási Áron időben vagy térben
eltávolodik sajátos népi világától, elveszíti tehetségének titokzatos varázserejét.
A „Hazai tükör" nem remekmű, de nem is sikertelen kísérlet."

A kritikák bár igazolni látszanak és egyértelműen így is tűnik, e megálla-
pítás érvényét, mégis meg kell kérdőjeleznünk ezt a véleményt? Ennyire távol
állott volna Tamásitól saját népének, szűkebb hazájának száz év előtti története?
Ennyire bizonytalanul és nehezen mozgott volna ebben a nem is túlságosan régi
korban? Ennyire sokat jelentett, még a múltat tekintve is, a szülőföldjétől való
elszakadás, hogy annak múltját, amelyet magával hozhatott gyermekkori emlékek-
ként, nem volt képes felidézni, reálisan megjelentetni? Ilyen kemény diónak
bizonyult volna számára a történelmi regény, amelyet meg akart hódítani ugyan-
olyan módszerrel, mint korábban más műfajokat?

Nem hisszük. S ezt a hitetlenséget nemcsak Tamásiban való bizalmunk és
az a tény ébreszti fel bennünk, hogy olvasáskor, sőt többszöri olvasáskor is élvez-
tük a regényt, gyönyörködtünk benne, hanem néprajzi ismereteink, tapasztalataink
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is. Mit csinál ugyanis Tamási? Belehelyezkedik egy tehetséges falusi paraszt-
gyerek szemléletébe és utólag, amikor az bizonyos áttekintést nyerhet az esemé-
nyek fölött, de teljesen belülről, mint bizonyos események részese, elmondatja
vele a történeteket, elmondatja vélte az életét úgy, ahogyan azt megélte, elszen-
vedte vagy átlelkesedte. Ami szemünk előtt lezajlik, amit olvasunk, az nem az
egész történelem, hanem csak annyi, amennyi abból Bércekre, Vásárhelyre ellát-
szott. Márpedig ide a nagy idők eseményeiből meglehetősen kevés juthatott el.

Jól tudjuk, hogy a parasztság, amelynek történelmi feladata századokon át
az volt, hogy földműves munkával termelje meg a társadalom egésze számára
az elsőrenden mezőgazdasági javakat, egészen a legutóbbi időkig zárt faluközös-
ségekben élt, nemcsak Erdélyben, de még Magyarország fejlettebb vidékein is.
Erre a tevékenységre a magasabban álló társadalmi osztályok közvetett vagy köz-
vetlen erőszakkal kényszerítették a parasztságot, s oly mértékig, hogy annak ter-
mészetes, erkölcsi normákkal is szentesített életformájává vált a munka, s egész
életét kitöltötte. Alig találni olyan életmegnyilvánulást a parasztságnál, amely
valami módon ne állana a munkával, mint fő tevékenységével szoros összefüggés-
ben. Az elvégzendő nagy feladat: nemcsak a maga megélhetéséhez szükségeseket
megtermelni; a kezdetleges munkaeszközök: amelyekkel meg kellett a földet
megművelni; nem hagyott sok szabadidőt, s nem biztosított mozgási lehetőséget,
hozzákötötte, hozzászegezte a parasztságot a földhöz, a faluhoz. Luby Margit
az 1930-as évek derekán beszélt a Szatmár megyei Matolcs községben olyan idő-
sebb emberekkel, akik az ugyancsak vízpartig kiépült szomszédos Tunyog község-
ben még életükben nem jártak, holott a Holt-Szamos nem túl széles fahídján
kellett volna csak átmenniök. Nem volt arra dolguk. De magam 1971-ben a 4000
lelket számláló Jászdózsán egy 65 éves asszonytól nem tudtam adatokat gyűjteni
a másik, néhány száz méterre levő falurészre vonatkozóan, mert még életében
csak két ízben járt arra, mikor gyermek volt. Neki sem volt ott dolga, pedig az
csak a falunak egy másik része. De nem is ő az egyetlen ilyen ember a faluban.

A példákat szaporíthatnám, de annak érzékeltetésére ennyi is elegendő, hogy
az állandó, lassú ritmusú, helyhez kötött földműves munka mennyire leszűkíti az
emberi mozgást, mennyire korlátozottá teszi az ismerteket. S ha még ma is talál-
kozunk ilyen esetekkel, nem is ritkán, akkor mennyivel inkább így lehet Erdély-
ben, ahol az emberek mozgását a közlekedési nehézségek, a hegyek is korlátoz-
zák, s mennyivel inkább így lehetett a múllt század első felében, amikor a mai
közlekedési és hírközlő eszközök nem léteztek, amikor a paraszti munka technikai
feltételei még ilyenek sem voltak, s a földműves munka nagyobb darabját fog-
lalta le a napnak. A kultúra pedig mozgás, az egyén, a közösség csak ezt építheti
be a műveltségébe, arról szerez tudomást, amivel élményszerűen kapcsolatba
kerül. Ha a mozgás szűkkörű, szűkebb a tudás köre is, a felfogott világ határai
kisebbek. Ez nem alacsonyabbrendűséget, minőségi különbséget jelent, csupán
a belső világra való összpontosítást. A belső világ — mivel erre irányul a figye-
lem - sokkal mélyebben átélt, kulturális tekintetben kimunkáltabb. A külső hatá-
sokat, amelyeknek még ereje sem elégséges, ezért a paraszti kultúra forgó gépként
magába rántotta, de azonnal felőrölte, megemésztette, magához hasonította, sok-
szor függetlenül attól, hogy milyen jellege volt eredetileg. Nem a paraszti világ
ment elébe az eseményeknek, nem Bércek és Vásárhely mozdult e! helyéről, ha-
nem az események kisebb-nagyobb hullámverései jutottak el oda, s olvadtak
az erősebb sodrású helyi eseményekbe, értelmeződtek berecki vagy vásárhelyi
módra, az ottani felfogás, az ottani törvények szerint. Túl nagy hullámverésnek
kellett volna lennie, hogy akár ideig-óráig is felzavarhassák a helyi kedélyeket,
normákat. Tamási, aki nagyonis otthon van a saját pátriájában, jól tudta ezt.
Jól tudta, ha korábbi műveihez hasonlóan belülről akarja ábrázolni az esemé-
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nyéket, belülről akarja megmutatni nem is távoli őseinek nagy buzgását, nem
szabad ezt a kört túlságosan tágítani. Nem szabad elmozdulni nagyon arról a
pontról ,ahol nagyapja, dédnagyapja is állt, s belátta az eseményeket, bevárta
az eseményeket. Ám ha következetes akart volna lenni, s egy farkaslaki paraszt-
embert, aki érett fővel! éri meg ezt az időt, állított volna története középpont-
jába, úgy véljük, a reformkor és a szabadságharc időszakának belülről való ábrá-
zolása aligha haladta volna túl a napi megszokott munka menetének leírását, a
korai kelést, a fárasztó munkát és a vakulásig való állandó munkát, amelynek
egyhangúságát csak ünnepek, családi események szakítják meg. Mint ahogyan
Tamási Gáspár „Vadon nőtt gyöngyvirág" című könyve is így halad át a két
világháborún, a költő testvér életén. Emlékezése, noha bátyjának kíván emléket
állítani, a maga élete, amelybe belefonódik, az iskolából, a harctérről, majd a köl-
tészet világából visszatérő testvér élete is.

Éppen ezért Tamási, aki történelmi regényt akart írni, meg akarta mutatni
népének életét egy mozgalmas időszakban, más hőst, más falut választott. A mű-
vész zsenialitását, finom érzékét tanúsítja, hogy a falu éppen Bereck, ahol ha nem
is a legnagyobb, de a világ eseményeinek kisebb hullámai eljuthatnak, betörhet-
nek, s a sem nem falu, sem nem város egyhelyben állva is felfoghatja a világ
nagyobb rezdüléseit. De, hogy e választás tudatosságán, Tamási kifejezetetten
ilyen szándékán ne a mi belemagyarázásunknak tűnjék, idézzük a szerzőt:
„Egyébként Bereck igen beszédes hely s azonkívül jól) meg is választotta, hogy
maradandólag hova üljön. Nem tudom, hogy honnan indult el hajdanában, de
ha Kézdi-Vásárhelyről, akkor csak belé állott Nyújtód felé a hadak útjába, ami
jelen szavammal nem a magas egekben van, hanem ezen a bajlátott földön vezet
az Ojtozi-szoros felé".

A történet elején Bereck történetéről elmondottak épp e finom választást
hitelesítik, s előlegezik, hogy a nagy idők, 48-49 eseményei is eljutnak majd
c bajlátott földre. Így a műhöz szervesebben tartoznak hozzá, s művészileg is bele-
simulnak, mint ahogyan azt Izsák József értékeli a mű elemzésekor: „A történeti
„kivonatok" például Bereck múltjáról, Moldova históriájából kifejezetten tanító
jellegűek, az anekdoták a hangulati színezést szolgálják, de bizony sok esetben
nem épülnek szervesen a regény valóság-szövetébe, olyan szerteágazó indák ma-
radnak, amelyeknek hiányzik a törzsük".

Tamási a község megválasztásával egy igen jelentős lépést tett a befogadandó
események felé, elébük ment anélkül, hogy szilárd pontját, őrhelyét feladta volna.
De e község megválasztása még egy másik lépést is tartogat. Itt született ugyanis
Gábor Áron, aki garabonciásként bukkan fel, majd tűnik ell a faluból, s szemé-
lyével közelebb hozza az eseményeket a faluhoz, méginkább kitágítja a szem-
határt.

Már ez a két tény jóval túllépi egy átlagos, zárt paraszti közösség rezonáló,
felfogó képességét. De ezt Tamási még tovább tudja fokozni, mégpedig hőseinek
megválasztásával, s még nagyobb horizontot képes nyitni. Madár Vince apja
parasztember bár, de olyan, aki féligmeddig iskolázott, így a falu átlagánál jobban
figyeli és érti az eseményeket. Újságok, hírek jutnak ell hozzá, s ezeket még
értőbb és műveltebb barátaival, a pappal és Gábor Áronnal meg is vitatják, a
maguk módján értékelik is. E beszélgetések részese Vince fia már kisgyermek
korától, s az eseményekről való tudomása már akkor annyira az átlag fölé emel-
kedik, hogy öreg tanítójának is ő magyarázza meg az eseményeket, a nagyvilág
Bércekre szivárgó híreit. Ezen túl - milyen érzékletes és művészi megoldás -
Madár Vince apja nem helyhez kötött parasztember, mint a falu liakói általában,
hanem messze tájakat bejáró fuvarozó ember, aki már gyermekkorában kénytelen
ezt a foglalkozást űzni. Ennek az ismeretlen világban való bolyongásnak is meg
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volt a maga haszna, mert ,, . . . közben ismerkedett a világgal. így ismerte meg
Somlyón felül az egész Oltvölgyületet, sőt magát Gyergyót is Gyimesig; nem is
szólva a vadregényes tusnádi szorostól s a közeli osdolai hegyi mezőkről; s no,
aztán a moldvai városokról és a bojárok uradalmairól . . .". Mindez tovább növeli
a majdan felfogható események körét, megérteti velünk, hogy miért pillant-
hatunk majd bele bizonyos pontokon mélyebben az eseményekbe, a nemzetiségi
kérdésekkel is bonyolított erdélyi kérdésekbe, mint az átlagos, falujához kötött
keveset mozgó parasztember.

Végül a főhős megválasztása, a diáknak Vásárhelyre bekerülő, már otthon
is átlagosnál nagyobb tájékozottságot szerző, Madár Vince. Mint a korábban idé-
zett kritikák is mondták, e főhősválasztás nem szerencsés, mert leszűkíti a szem-
léletet egy bujdosó diák látókörére, tájékozottságára. Mi úgy véljük, a berecki
világot éppen a bujdosó diák tájékozottsága és a látóköre szélesíti ki. A falu-
közösségben a legnagyobb tekintélynek a legidősebb emberek örvendenek, ők ren-
delkeznek a legnagyobb tudással, mert a csakis tapasztalati úton, a lassú bele-
növeléssel elsajátítható paraszti munka és élet valamennyi helyzetében megfor-
dultak már vagy másokat láttak megfordulni, s minden fiatalnak, bizonyos hely-
zeteket még nem tapasztalt embereknek joggal adhatnak bölcs tanácsot. A mo-
dern világban, a mai faluban azonban épp ellenkezőjére fordult a tekintély.
Az iskolázott fiatalok, a legmodernebb elvek szerint felkészült emberek rendel-
keznek a korszerű tudással, s az idősebbek csak akkor versenyezhetnek velük,
ha lépést tartanak maguk is a legújabb ismeretek szerzése terén a fiatalokkal.
Meglehet, sőt így van, hogy bizonyos tapasztalat az idősebbek javára billenti
a mérleget, de a világban való tájékozottság dolgában ők állanak hátrább. S így
van ez Madár Vince és a faluja felnőttjeinek viszonyában is. A falu zárt életé-
nek tudósai, a tapasztalatok birtokosai az idősebbek, öregebbek, de ők a már
említett okok miatt nem is fogják fel vagy nehezen értik meg az eseményeket.
A diák Madár Vince, aki ifjúi lelkesedéssel habzsolja az új híreket, szívja lelke-
sedéssel magába az eseményeket, egy Bérceknél lényegesen exponáltabb helyen,
s tudós professzoraitól meg is tanulja ezeket, ha nem is minden vonatkozásban
érett módon érteni, értékelni, többet lát, többet hall, mint a falu egésze. Még
tapasztaltabb apja is alig várja haza nyári vakációra, hogy híreket vegyen tőle,
fia közvetítésével tudomást szerezzen a tudós professzorok véleményéről, értéke-
léséről. S látjuk magunk előtt, ha nem is egyidejűleg, de a hosszadalmas, nehéz-
kes előkészítésben családi kapcsolatok révén megismert rokonságot, a falu és
más falvak népét, akik az eseményekből Madár Vincénél, a diáknál jóval keve-
sebbet foghatnak fel, munkájukba veszve tovább dolgoznak, látjuk azokat, akik-
nek Madár Vince a képviselőjük, azonnal reagáló, előretolt előőrsük.

A község megválasztása fekvése és nagy szülötte miatt, a családi és baráti
környezet finom kiválasztása a félig iskolát is végzett, érdeklődő, világban mozgó
apa miatt, s a hazai felfogással, szegények pártján szilárdan álló, tanulni és tenni
vágyó diákfőhős megválasztása miatt Tamási egy helyben állva, népének körén
belül maradva, hitelesen és művészien tudta megoldani a nagy buzgás és nagy
harcok korának ábrázolását. Ügy elevenítette fel ezt a kort, ahogyan azt nem is
távoli ősei valóban átélték. S nemcsak a székelyek, hanem az egész magyar föld
parasztnépe. Hiszen amit megírt, az nemcsak Bércekről igaz, de érvényes a követ-
jelölt Petőfit elzavaró szabadszállásiakra, a súlyos időkben a megoldatlan jobbágy-
kérdés miatt lázongó viharsarki népre vagy a nagy idők lényegét éppen hellyze-
tük, nézőpontjuk miatt át nem látható és könnyen megtéveszthető fellázított nem-
zetiségekre is. Ö olyan törénelmi regényt írt, melynek hőse maga a nép. Azt
ábrázolta, amit a nép tudott, átélt az eseményekből.
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Éppen ezért érthetetlen, hogy az egykorú kritikák, amelyek a kor ideológiai
követelményei miatt, s nem valóságos esztétikai értékmérőként számonkérik a
reformkor és 48 arányának egyensúlyát vagy a társadalmi erőviszonyok, a törté-
nelem szövetének hézagos, szakadozott szálú ábrázolását a művészen, éppen a
leginkább megvalósított korkövetclmény művészi szintű megjelenítése felett sik-
lanak el. Azaz nem veszik észre, hogy Tamási regényében a „néptömegek" törté-
nelmi szerepének, magatartásának reális ábrázolására törekedett, s nem is siker-
telenül. Ezt az igényt akkor nemcsak a történetírásban, de a múlt ábrázolásának
minden területén számonkérték. Jellemző, az akkori kritika mennyire frázis-
szerűén képviselte ezt az elvet, nem vették észre azt, amikor egyik nagy művé-
szünk nem frázisszerűen, hanem valóságos és magas művészi színvonalon jelen-
tette meg ezt az esztétikai és politikai elvet.

Igaz ugyan, hogy a kép nem olyan „hízelgő", mint azt a követelmény roman-
tikus hangoztatói, realizmusra hivatkozó, de irreális képviselői várhatták volna.
A nép ugyanis nem látta, nem láthatta át az eseményeket. Nem állhatott olyan
tudatosan az események mellé, mint azt utólag kiművelt emberfők, az esemény
lényegét feltáró tudósok az erőviszonyok ismeretében gondolnák. A nép meg-
mozgatásához nem Széchenyi, hanem Kossuth kellett. Nem okos magyarázatokkal,
hanem lelkesítő szózatokkal lehetett eredményt elérni, s ezek a lelkes szózatok
alaktalanabbak, határozatlanabbak, mint az értelemre ható, logikusan megfogal-
mazott gondolatok. Nem véletlen, hogy egyéb erények miatt is, éppen Kossuth
emelkedhetett a harcok hősévé, a kor legnagyobb alakjává, s ő ivódott bele leg-
mélyebben az emlékezetbe, a nép tudatába, s alakja mondáivá válhatott.

Ha megnézzük Tamási könyvét, a felvetett nagy események, a nép erre való
reagálása határozatlan alakzatú töltése logikai szempontból megítélve bizonytalan.
A németek általános gyűlölete élő valóság, az egyes - különböző társadalmi hely-
zetű emberek - szereplők reagálása bár más és más, a tudatosságot, lényegisme-
retet nélkülözi. Csúfol'ódó megjegyzésekben, szitkozódásban, boros állapotban való
nckibúsulásban és megverési szándékban, közvetlen sérelem miatti megtorlásban
realizálódik ez a gyűlölet, s még azok is, akiknek nagyobb áttekintésük van az
események fölött, a császárt, hivatalnokaikat átkozzák el, néhány rendelkezés,
törvénytelenség ismeretében. De mindez elegendő arra, hogy amikor megérett az
idő a cselekvésre, megmozduljon a nép, s ezt a határozatlan körvonalú gyűlöletet,
ellenszenvet határozott formájú, bár célját világosan fel nem ismerő, mert fel
nem ismerhető cselekvésbe öltse, s éfetét is áldozza érte.

De Madár Vince más, társadalmi kérdések iránti megnyilvánulása, s a nép
ilyen reagálása is hasonló természetű, illletve társadalmilag hasonlóan bizonytalan
körvonalú, inkább az érzelmek, indulatok, a lobogás jellemzi ezeket, semmint
a tudatosság. Tamási igen jellemzően rajzolja meg a közgondolkodásnak azt a
sajátságosságát, hogy tekintélyek után mennek, amely tekintélyeket a maga értel-
mezése, képzelete szerint növeszt naggyá néhány tette, szava alapján, amelly
a róla alkotott vélemény magja, szimbóluma. így jelenik meg előttünk Kossuth,
Bem, s mindazok, akiket közvetlenül nem ismer a főszereplő. Gábor Áron pedig,
akit mi az ifjúsági regények, iskolai hagyományok alapján szinte mitologikus
lénnyé növesztettünk tudatunkban, kiábrándulást okoz rajzával, mert sikertelen
gyufagyártási kísérlete, alaktalan indulatai, hétköznapi megnyilvánulásai között
látjuk felvillanni, mert Madár Vince őt közvetlenül ismerte. Érezteti Tamási
ugyan az ágyúöntő nagyságát, emberi, erkölcsi erőteljességét, de a mitizált Kossuth
és Bem alakja mellett a reális világban mégis kisebbnek tűnik. Nyilvánvaló, hogy
a kritikák, de a már irodalomtörténetivé, végső értékítéletté tett meghatározás,
hogy ifjúsági regény éppen az eszmék alaktalanságából a személyek - a távoliak -
elnagyoltnak tűnő, határozatlan körvonalú rajzából táplálkozik egyfelől. Hiszen
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ifjúsági regényeinkben szerepelnek ilyen lelkesítő, kellően nem körvonalazott esz-
mék, ilyen lobogó, inkább lelkesítő, mint emberi alakok. Csakhogy amíg ott az
ifjúságnak, mint olvasónak a romantikus, érzelmi alapú beállítottsága miatt vá-
lasztotta az író az ábrázolás ezen formáját, mert arra akart hatni, addig Tamási
a nép belső ábrázolása, a felnőtt lakosság felifogása és gondolkodásmódjának
ismeretében írta meg így a regényt.

Éppen ezért érthetetlen az, hogy miért tartják hibának, hogy a nagy ese-
ményeket hézagosán, hírek, újságok, alkalmi barátok, érintkezések útján tudjuk
meg, hiszen ez az élet valósága. A hiba ott van, hogy a kritikusok mai, szabad-
ságharcról szerzett ismereteik birtokában, az események okszerű ismeretében és
a nagy hatóerők oldaláról állva kritizálnak, s mondják ki, hogy nem illik a műbe
a hétköznapi élet olyan aprólékos ábrázoüása, hézagos, valóságos történelmi helyzet
rajza, hogy az „ojtozi, a kökösi csatáról, amelyben Gábor Áron is elesett, csak
egyetlen mondatnyi utalás történik". A történelem ábrázolása nem hézagos, mert
Tamási a nép történetét ábrázolja, s a hétköznapi élet aprólékos leírása sem ter-
hes, mert ez a nép megélt élete, amibe belejátszanak a nagy események hírei.
Az ő oldaláról nézve éppen ez a szerves ábrázolása a kornak, ha ezekből elhagyott
volna, akkor lenne hézagos. A hírek útján való tudomásszerzés nem hiba, hanem
a reális valóság. A hírek a nép világába épülnek be, a nép saját értelmezése
szerint úgy, ahogyan az az ő világában természetes, s nem a hírek világát kellett
volna teljesebben ábrázolni, amelybe belejátszanak a nép életének eseményei
itt-ott.

S végül még egy. Tamási feltett és művészileg is megvalósított, a kritikusok
által is pozitívan értékelt szándéka volt, hogy a nemzetiségi kérdésben véleményt
nyilvánítson, s kifejezésre juttassa, hogy Erdély népeinek hogyan, mi módon kell
egymás mellett élbie a hétköznapi életben és a kritikus helyzetekben egyaránt.
E véleményt tőle idézzük, a „Vadrózsa ágá"-ból, mert itt, ha egy korábbi idő-
szakból is és más vonatkozásban említi, tömören fogalmazza meg: „ha a politi-
kusok mutatós módon veszekednek is, egyszer eltűnnek; de a népek maradnak,
és a sorsukon csak könnyítenek, ha egymással békében élnek". Azt, hogy a né-
peknek hogyan kell élniük a politikusok megtévesztő manőverei, félrevezetése
ellenére is, azt Madár Vince és Gábor Áron mutatja meg, akik mindketten, éppen
a politikusok által megtévesztett nemzetiségek acsarkodása idején román leányt
választanak, s e válaszás miatt csak Gábor Áron jegyző rokona, Madár Vince
gyámolának papné anyja acsarkodik. A székely család, a falu szeretettel fogadja
ezeket. Csak az „Ábel"-ből is ismert búsmagyar vagy búsromán Kerekes urak,
félig művelt alakjai, s nem a népek gyűlölködnek. Őket a napi munka, a társa-
dalmi elnyomás egy oldalra állítja, közös érdekűvé teszi. S hogyan ábrázolhatta
volna ezt szebben és történetileg is hűbben Tamási, minthogy a népét beülről,
s mindennapi élete felől, s nem külső szemlélőként, a történelmi események
oldaláról ábrázolja. Belül maradva, regionális íróként tágította a horizontot a nagy
egyetemes eszmék, az emberi lényeg, a nép valóságos története irányába, olyan
irányba, amilyenbe még eddig senki. S ez a szemléltet, ez az életanyag ugyanúgy
szétfeszíti a történelmi regény eddigi kereteit, mint korábbi művei egyéb mű-
fajokat. A „Hazai tükör" éppen ezért - úgy véljük - nem ifjúsági regény, vagy
sikertelen, kissé elnagyolt történelmi regény, hanem realizálódott újítás, amelyet
mi a történelmi regény, s bizonyos fokig merev korkövetelmények eddig ismert
sémájához akartunk igazítani. Úgy véljük a tájolási pontot kell megváltoztatni.
Át kell gondolnunk újra, mi is a történelmi regény, mik a műfaji sajátosságai.
Mert hogy Tamási után mások, az kétségtelen.

Szabó László
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Hermán Lipót emlékkiállítása a Szolnoki Galériában

Hermán Lipót esetében nehéz lenne elválasztani az eleven embert a hátra-
hagyott életműtől. A művészettörténészek szigorúbbjai csak alkotások értékével
szeretnének törődni, kicsit légüres térben kívánják kinek-kinek kimérni azt a ran-
got, ami munkássága után jár neki. A desztilált kategóriákban gondolkodók is
többnyire szembe kerülnek viszont a művész egyéniségének, jellemének tulajdon-
ságaival, a művek létrejöttének azokkal a problémáival, melyeknek megválaszo-
lása nélkül nem képesek az esztétikai indokok mélyére hatolni. Egy gazdag, ered-
ményes életút rekonstrukciója nem sikerülhet, csupán fogalmi értelmezés, böl-
cseleti műszavak segítségével, a tények, események, körülmények kikutatása, fel-
sorakoztatása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy művészpálya alakulásának lénye-
gét meg lehessen közelíteni.

Hermán Lipót művészetéről szólván elkerülhetetlen ugyanis korát, magatar-
tásformáit, életmódját felvázolni, ha hiteles áttekintést szeretnénk kapni képessé-
geinek jellegéről, működésének kiterjedéséről, képeinek sajátságairól. Mindenek
előtt ugyanis századunk magyar művelődésének szavahihető szemtanúja volt,
olyan valaki, aki érzékenyen reagált a szellemi szférákban végbemenő folyama-
tokra, éberen figyelt a kollegákra, de a művészet valahány ágazatának művelőire
is, minden érdekelte, ami az igazi tehetsegeket foglalkoztatta, lettek légyen
azok hasonszőrű festők, vagy akár költők, muzsikusok, színművészek. Isme-
rősei, barátai, hívei tudják, hogy egy széles hömpölygésű naplófolyam kí-
sérte élete menetét, rajzos-szöveges feljegyzést készített tapasztalatairól, em-
lékeiről, napirendjéről, találkozásairól, ötleteiről, terveiről. Ezt a sokszáz füze-
tet azonban csak kevesen tanulmányozhatták, sokan vannak mégis, akik tisztában
vannak Hermán Lipót észjárásával, világképével, következtetéseivel, rokonszenvet
éreznek nézetei iránt, szeretik stílusát, ragaszkodnak műveihez.

Festménycinek, rajzainak hosszú sora ugyanolyan egyértelmű vallomás, mint
a naplója. Emlékkiállításán látható munkái őt magát is bemutatták, Hermán Lipót
olyan volt, mint a művészete. Akik találkoztak vele, vagy intimusai közé tartoz-
tak, azok bízvást tanúsíthatják, hogy derűsen, vidáman, mégis tisztes komolyság-
sággal szemlélődött maga körül, s amit figyelemreméltónak talált, azt lejegyezte,
majd feldolgozta. Mindig kész volt belemenni az elme játékaiba, szívesen vett
részt magvas eszmecserékben, szellemesen és széleskörű műveltség birtokában
replikázott vitapartnereinek a megjegyzéseire, érveléséből a humor se hiányzott.
Sokoldalú érdeklődéssel fogadta be a XX. század kulturális teljesítményeit,
ugyanakkor rendkívül meggondoltan nyilvánított véleményt az eseményekről,
áramlatokról, kezdeményezésekről. Könnyedén fejtette ki felfogását a legbonyolul-
tabb kérdésekről is, de sohasem könnyelműen, mert utánanézett a dolgoknak, s
ha másként vélekedett is egyes képzőművészeti jelenségekről mint társai, a szilárd
meggyőződést tisztelte, a számára idegen irányzatokról is alaposan tájékozódott.
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Hermán Lipót: Via Appia

Hermán Lipót: Zsátnbéki templom
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Hermán Lipót: Gyermekarckép (Tanulmány)
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Azért érvelt világosan, okosan, mert rend volt a fejében. A nehezebb filo-
zófiai, művészettörténeti témákat is érthetően, világosan, szinte csevegő módon
fejtegette. Amikor beszélt, ura volt mondanivalóinak, logikusan, egyszerűen szólt
elképzeléseiről, arról, amit igaznak, helytállónak, elgondolkoztatónak talált. Gyak-
ran folytatott dialógust szakmabeliekkel, műbarátokkal utcán bandukolva, s az
ilyen peripatetikus töprengések, bölcselkedések közben is szinte nyomdakész pon-
tossággal fogalmazott.

Ilyen közvetlen, magátólértetődő, igazmondó a festészete is. Nem lehet tehát
különbséget tenni emberi lénye és művészi hagyatéka között. Mindaz, amit kor-
társai, követői, lelki rokonai tudnak róla - életrajzi adatokat, kedves anekdo-
tákat, megmosolyogtató epizódokat, tanulságos történeteket -, az mind benne van
képeiben is. Adottságai, hajlamai, iskolázottsága szerint a művészet évezredes
tanulságainak, törvényszerűségeinek megfelelően festett, rajzolt, a formarombolást
teoretikus programnak minősítette, nem mutatott hajlandóságot az abszurditás
méltánylására. Hivatásától idegennek minősítette a rejtélyeskedést, a képző-
művészet érzéki öntörvényűségébe burkolt semmitmondást. Leplezetlenül, kertelés
nélkül igyekezett kifejezni mindazt, amit érzett, vélt, sejtett, felismert, mestersége
feltételének az ábrázolást, a vizuális közlést tartotta, még pedig egyezményes
jelekkel, a látható, észlelhető valóság, a természet, a látvány motívumaival.
Eszközeit a szabadban való festés gyakorlatából vette, de nem tételesen, kép-
letek szerint. Tájpiktúrájában sok elem utal az impresszionizmus előtti hagyomá-
nyokra, a francia rokokó légies hangulataira, nosztalgikus látomásaira, árkádiai
tüneményeire. Portréinak modelljét festőién sikerült karakterizálnia, kompaktabb
ecsetjárással csakúgy, mint mozgékonyabb foltokkal. Nem tagadta, hogy művészet-
történeti tanulmányait, a múzeumok kincseinek beható vizsgálatát szakmai fel-
készültsége nélkülözhetetlen feltételének tekinti. Ám nem hitte, hogy a halha-
tatlan elődök vaLamit is elvégeztek helyette. Nem volt kétséges előtte, hogy neki
magának is hozzá kell tenni a megtanultakhoz, a saját leleményét, ha sikeresen
akarja szolgálni a hazai művelődés ügyét.

A sokszáz művéből válogatott anyag bebizonyította, hogy vállalását lelki-
ismeretesen teljesítette. Munkásságával sok örömet okoz embertársainak, nemes
élményekben részesíti utókorát. Legyen áldott az emléke.

Pogány O. Gábor
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